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Μεταπτυχιακού προγράμματος, η ποιότητα επιπέδου του οποίου αντανακλάται και
στα όποια αξιόλογα σημεία της παρούσης εργασίας. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της
Φλώρινας ήταν που μας έδωσε και την ευκαιρία συνάντησης και συναναστροφής με
σημαντικό αριθμό ικανότατων ιστορικών, γεγονός κομβικής σημασίας για την
πολύπλευρη κατάρτισή μας.
Μαζί με την κα Ηλιάδου, επίσης τον κ. Ανδρέου Ανδρέα για την υπομονή τους ως
αξιολογητές, καθώς η παρούσα εργασία ξεπέρασε (ελαφρώς) τον χρόνο που
προβλεπόταν για την ολοκλήρωσή της.
Ιδιαιτέρως τον κ. Μιχαηλίδη, επιβλέποντα καθηγητή μου, για την ενθάρρυνση, την
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κάποιον τρόπο ο καθηγητής εξ αρχής διέγνωσε ή πληροφορήθηκε ότι αυτό θα ήταν το
θέμα στο οποίο θα μπορούσα να αποδώσω αποτελεσματικότερα. Είναι κάτι που μόνο
με το πέρας μιας εργασίας μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, κι εγώ προσωπικά
πιστεύω ότι ισχύει.
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Εισαγωγή
Η επιλογή του προς διερεύνηση θέματος έγινε εξ αφορμής ορισμένων
διαπιστώσεων που αφορούν την νεοελληνική πραγματικότητα και οι οποίες
προβληματίζουν. Το υπό διερεύνηση θέμα σχετίζεται με το ζήτημα της αναζήτησης
της ταυτότητας του νεοελληνικού έθνους-κράτους, μια αναζήτηση η οποία
συστηματοποιείται με την επίσημη ίδρυσή του, το 1830-μετά την Επανάσταση, η
οποία όμως προϋπήρχε και ανάγεται πολλούς αιώνες πίσω, στα χρόνια μετά την
κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204. Αυτή η χρονική στιγμή αποτελεί
για πολλούς ιστορικούς1 την έναρξη αναζήτησης της νεοελληνικής ταυτότητας.
Οι προσεγγίσεις επί του προβλήματος της οριοθέτησης της ελληνικής
ταυτότητας μπορούν από το 1800 περίπου κι έπειτα να συστηματοποιηθούν σε δύο
κύριες κατηγορίες. Τότε, λίγο πριν την ανάδυση του νέου έθνους κράτους, οι
αντιπαραθέσεις εντάθηκαν, για να συνεχιστούν και μετά από την επίσημη ανακήρυξη
του ελληνικού κράτους και να καταλήξουν στην συζήτηση της εν Αθήναις Εθνικής
Συνελεύσεως το 1844. Οι αποφάσεις που τελικά έλαβε εκείνη η Εθνική Συνέλευση
φαίνεται ότι καθόρισαν εν μέρει και την μελλοντική ιδεολογική τοποθέτηση του
ελληνικού Κράτους. Κάποιες από τις σημερινές μας αντιλήψεις είναι ίσως
αποτέλεσμα και των αποφάσεων εκείνων της Εθνικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις
ωστόσο

της

Συνέλευσης,

κατά

την

άποψή

μου,

στερούνται

επαρκούς

επιχειρηματολογίας, και αυτό είναι ίσως που οδήγησε στην φυσική συνέπεια της
δημιουργίας αντιφάσεων μέσα στην εθνική ιδεολογία ακόμη και σήμερα
Εν συντομία να σημειώσουμε ότι πριν ακόμη από την δημιουργία του
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, δύο ήταν τα ρεύματα που συνεκρούοντο σε
ιδεολογικό επίπεδο για την διακρίβωση της ταυτότητας των Ελλήνων. Το ένα ρεύμα
διακατεχόταν

από

αυτοχθονικά

σύνδρομα

και

υπό

αυτές

τις

ιδεοληψίες

προσελάμβανε την συνολική πορεία της ελληνικής ιστορίας, από τα αρχαία χρόνια
1

Ο επιφανέστερος των οποίων είναι ο Βακαλόπουλος. Βλ. Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου, Πηγές της
ιστορίας του Νέου Ελληνισμού (1204-1669), τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1965. Να θυμηθούμε ότι πριν το
1204 η κοινή ταυτότητα των κατοίκων της αυτοκρατορίας, όπως και η ονομασία τους, ήταν η
Ρωμαϊκή (βλ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου, Ρωμηοσύνη Ρωμανία Ρούμελη, Θεσσαλονίκη 1975). Για
θέματα ρωμαίικης ταυτότητας παραπέμπουμε επίσης στην πιο πρόσφατη πηγή Christos Malatras,
The making of an ethnic group the Romaioi in the 12th -13th centuries. Δʹ Ευρωπαϊκό Συνέδριο
Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010. Πρακτικά, τόμ. Γ’, σσ. 419-430.
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ακόμη. Το άλλο ρεύμα κινούνταν σε μια πιο ευρεία σύλληψη της ταυτότητας του
Ελληνισμού. Το δεύτερο ρεύμα δεν είναι συμπαγές, ούτε αποτελεί διακριτή ομάδα
της οποίας τα μέλη επικοινωνούσαν μεταξύ τους, στο πλαίσιο της έρευνας ωστόσο,
τοποθετούμε όσους δεν εμφορούνταν από αυτοχθονικά σύνδρομα στο δεύτερο ρεύμα.
Το τί σημαίνει αυτοχθονικά σύνδρομα θα εξηγηθεί παρακάτω. Πάντως τα δύο αυτά
ιδεολογικά «ρεύματα» φαίνεται πως συγκρούστηκαν μέσα από φορείς των
ιδεολογιών τους κατά τις συζητήσεις της Εθνικής Συνέλευσης του 1843-44. Ωστόσο,
όταν χαρακτηρίζουμε κάποιον ως φορέα των ιδεολογιών των παραπάνω ρευμάτων, δε
σημαίνει ότι αυτός ο ίδιος εντρύφησε στην ιδεολογική τους θεμελίωση. Οι αγωνιστές
για παράδειγμα του ’21, όταν διετύπωναν απόψεις, μπορεί να λειτουργούσαν ως
φορείς του ενός από τα δύο ρεύματα, δεν σημαίνει όμως ότι κατείχαν και όλο το
θεωρητικό ιδεολογικό τους υπόβαθρο. Απλώς είχαν ακούσει από κάποιους
εγγράμματους ορισμένες τοποθετήσεις και επέλεγαν να συνταχθούν με κάποια
πλευρά, συνυπολογίζοντας κάποτε και το προσωπικό τους όφελος. Για παράδειγμα,
εάν τα συμφέροντα ενός αγωνιστή εξυπηρετούνταν από την προώθηση αυτοχθονικών
θέσεων, αυτός μπορεί να τις προωθούσε αγνοώντας το ιδεολογικό υπόβαθρο αλλά και
τις συνέπειες της επιλογής αυτής. Με όλα αυτά θέλουμε να πούμε ότι οι εκάστοτε
φορείς των αυτοχθονικών θέσεων δεν είχαν απαραίτητα συνειδητοποιήσει τις
συνέπειες των θέσεών τους. Οι ιδεολογικοί ταγοί και δάσκαλοι όμως που
δημιούργησαν και ενδυνάμωσαν τις θεωρίες περί αυτοχθονισμού φέρουν ακέραια την
ευθύνη.
Χρησιμοποιήσαμε την διατύπωση για «σύνδρομα αυτοχθονισμού». Τα
σύνδρομα αυτοχθονισμού πρόκειται να τα ορίσουμε και να τα επισημάνουμε
συγκεκριμένα στην συνέχεια, εδώ όμως θα πρέπει εμφατικώς να υπογραμμίσουμε ότι
αποτελούν απειλή για την ίδια τη δομή του ελληνικού κράτους. Αυτό δεν είναι
κινδυνολογία, αλλά αποτελεί μια προσωπική αντίληψη του υπογράφοντος.
Αντικείμενο του ιστορικού δεν είναι η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, διότι
μπορεί να του υποδειχθεί ότι προς υποστήριξη του εθνικού του συμφέροντος θα
πρέπει να πει ψέματα ή να κρύψει την αλήθεια. Εκεί όμως θα φανεί ανακόλουθος
προς τις παραινέσεις του εθνικού μας ποιητή περί του Εθνικού και του Αληθούς. Άρα
σκοπός του ιστορικού κατά τον Δ. Σολωμό δεν είναι ο αυτοσκοπός της εξυπηρέτησης
του εθνικού συμφέροντος, αλλά η αναζήτηση και η εκφορά της αλήθειας, όποια κι αν
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είναι αυτή, υπηρεσία η οποία αναγάγεται αυτομάτως σε εθνική και πατριωτική2. Με
αυτές τις καταγραφές λοιπόν και την κριτική στα σύνδρομα αυτοχθονισμού
σκοπεύουμε όχι να υπερασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντα αλλά απλώς να
συνεισφέρουμε στην αναζήτηση της αλήθειας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πάντως
τυχαίνει η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων να συμπίπτει με τον σκοπό μας.
Ποιά είναι λοιπόν τα σύνδρομα αυτοχθονισμού; Από που εκκινούν και πως
βλέπουν την ιστορία, αυτοί είναι προβληματισμοί που πρέπει να απαντηθούν.
Σύνδρομα αυτοχθονισμού παρουσιάζουν οι θιασώτες των θέσεων που υποστηρίζουν
ότι η Ελλάδα, από τα αρχαία χρόνια ακόμη, περιοριζόταν σε περιοχές μέχρι την
Θεσσαλία. Άρα, κατά συνέπεια, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών ήταν Έλληνες.
Άλλες περιοχές όμως, ακόμη και εάν μιλούσαν ελληνικά, τίθενται υπό αμφισβήτηση.
Το ζήτημα δεν είναι ότι τα αυτοχθονικά σύνδρομα διατυπώνονταν μόνο περί το 1800,
αλλά το ότι έχουν επιβιώσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Παρακάτω
παρατίθενται ορισμένες θέσεις διανοουμένων οι οποίοι εμφορούντο από αυτοχθονικά
σύνδρομα3:
Παναγιώτης Κοδρικάς (1794): «Η δυστυχής Ελλάς (...) άρχισε ολίγον κατ΄ ολίγον να
χάνει μαζί με την ένδοξόν της ελευθερίαν (...) και την παλαιά εκείνην της γλώσσης
ευγένεια. Αι αλλεπάλληλοι έφοδοι όπου κατά καιρούς εδοκίμασεν από διάφορα έθνη,
πότε Μακεδόνων, πότε Ρωμαίων και ενίοτε Γότθων...» 4
[στον πρόλογο του της μετάφρασης του Fontenelle "Περί πληθύος κόσμων" - βλ. Γ.
Λαδά & Αθ. Χατζηδήμου, "Ελληνική βιβλιογραφία των ετών 1791-1795", 1971, σ.
316]
Αθανάσιος Χριστόπουλος (1808): «Ο Φίλιππος και ο υιός του Αλέξανδρος (...)
εκαταδάμασαν επι τέλους όλην την Ελλάδα και την υπέταξαν εις το Μακεδονικόν

2

Συνεπώς, εάν ειπωθεί μια αλήθεια η οποία βλάπτει τα συμφέροντα του σημερινού νεοελληνικού
κράτους, ο ιστορικός που την εξέφερε έχει παράσχει εθνική υπηρεσία. Ίσως φαίνεται αντιφατικό ή
ως επιχείρημα που προέρχεται από την περιοχή της Μεταφυσικής (αφού η αλήθεια είναι που θα
ευλογηθεί εν τέλει και όχι το ψεύδος), όποιος αμφισβητήσει την ρήση αυτή πάντως περί Εθνικού και
Αληθινού, συγκρούεται με το μέγεθος που ονομάζεται Δ. Σολωμός.
3
Υπάρχουν πολλές παραπομπές σε κείμενα τέτοιου χαρακτήρα. Μια πολύ περιεκτική συναγωγή έχει
κάνει ο Αλέξης Πολίτης στο Ρομαντικά Χρόνια, ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 18301880, Αθήνα 2008, σσ. 39-43. Αν και η προσωπική μας αναζήτηση είχε εκ των προτέρων καταλήξει σε
πολλά από τα κείμενα που αναφέρει ο Πολίτης, επιλέγουμε να τα απαριθμήσουμε βάσει της
συλλογιστικής του Πολίτη, ο οποίος τα καταγράφει και με χρονολογική σειρά.
4
Ο Κοδρικάς βέβαια στο μέλλον θα μετέβαλε άρδην τις συγκεκριμένες απόψεις του, ανοίγοντας
έναν διαφορετικό ορίζοντα σκέψης.
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κράτος».
["Πολιτικά Σοφίσματα", εκδ. Λ. Βρανούση, Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, τομ.10
(1960), σ. 59]
Μιχαήλ Περδικάρης (1811): «Το Γένος των Ελλήνων, ω φίλτατε αναγνώστα (...)
αφού κατ' αρχάς αυτό επολιτεύθη δι’ αιώνων κάθ' εαυτό αυτοδέσποτον και
αυτεξούσιον, υπετάγη, πρώτον μεν εις το Μέγαν Αλέξανδρον, ύστερον δε εις
Ρωμαίους».
["Ρήγας ή κατά ψευδοφιλελλήνων", εκδ. Λ. Βρανούση, Επετηρίς Μεσαιωνικού
Αρχείου, τομ.11 (1961), σ. 23 & 33-34]
Γρηγόριος Σαράφης (1818): «Οι

Αθηναίοι

και

οι

Λακεδαιμόνιοι,

επειδή

εσκανδαλίσθησαν μεταξύ των, διήρεσαν την Ελλάδα εις δύο μέρη και αφού 27
ολόκληρους χρόνους επολέμησαν μεταξύ των νικώντες και νικώμενοι, τοσούτον
αδυνάτησαν ώστε κατεδουλώθησαν πρώτον μεν υπό των Μακεδόνων, έπειτα δε επί
των Ρωμαίων (...) καταστασθέντες δούλοι»
[Γρ. Σαράφη, "Λόγοι Εκκλησιαστικοί", Κυδωνίες 1909, σ. 98]
εκδότης του περιοδ. "Μέλισσα"- Σπ. Κονδός ή Κ. Νικολόπουλος (1819): «Τι συνέβη
μετά ταύτα; [ενν. τη διχόνοια των Ελλήνων] Οι Μακεδόνες κατεδούλωσαν την
πατρίδα του Μιλτιάδου. Τι έπειτα; Οι Ρωμαίοι την κατεσπάραξαν. Τι τελευταίον;
Αλλ' η χειρ μου τρέμει και ο κάλαμος πίπτει...»
[Μέλισσα, τευχ. 1, Ιούλιος 1819, σ. 100]
“Στοχασμοί του Κρίτωνος”5 (1819): «Το έθνος είναι πτώμα σπαραττόμενον από
κόρακας (...) Όλην του την αρετή του αφαίρεσεν η δουλεία. Ιδού η ζωγραφία μας, αφ'
ότου μας επάτησεν ο Φίλιππος εώς εις το έτος 1453. Αλλάξαμε δεσπότας διαφόρους,
άλαλοι και ανόητοι καθώς αι αγέλαι των ζώων»
["Έρανος εις Αδαμάντιον Κοραή", 1965, σελ. 147]
Αδαμάντιος Κοράης (1824): «Οι Μακεδόνες (...) επροχωρούσαν καθημέραν εις την
κατάλυσιν της ελευθερίας [της Ελλάδος] (...) και δουλωμένοι εις τους Μακεδόνας (...)
Μετά την Μακεδονικήν δεσποτείαν έπεσαν υπό κάτω εις των Ρωμαίων την εξουσίαν
και τέλος στους Τούρκους»
5

Ανώνυμο φυλλάδιο επαναστατικού περιεχομένου που ορισμένοι αποδίδουν στον Αδαμάντιο
Κοραή.
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[Αδ. Κοραή, "Εφημερίς του Κάτω Κόσμου" - βλ. Δημ. Γκίνη, "Τα ανώνυμα έργα του
Κοραή", 1948, σ. 54-55]
Γεώργιος Κοζάκης-Τυπάλδος (1839): «Η δε Ελλάς στερηθείσα άπαξ της ελευθερίας
της, έγινε πρώτον μεν επαρχία Μακεδονική, ύστερον δε Ρωμαϊκή, Γραικορωμαϊκή...»
[Γ. Κοζάκης-Τυπάλδος, "Φιλοσοφικόν δοκίμιον περί της προόδου και της πτώσεως
της παλαιάς Ελλάδος", Αθήνα 1839, σ. 495-496]
Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας(1841): «Ο
Φίλιππος έπραξεν άλλον της νίκης εκείνης [της Χαιρωνείας] ολεθριότερον, εγέννησε
τον Αλέξανδρον»
[Σύνοψις των Πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθηνών, 1846, σ. 102]
Ο Πολίτης στην συνέχεια της παράθεσης των στοιχείων του θα προσθέσει και την
παρατήρηση του Κάρολου Βενέδικτου Hase (βλ. την βιβλιοκρισία που αφιερώνει στο
βιβλίο του Léon Heuzey, Le Mont Olympe et l’ Acarnanie στο περ. Journal des
Savants 1861, σελ. 548): « Οι επιστήμονες είτε δεν έχουν καθόλου προκαταλήψεις είτε
πάλι τίποτα δεν μπορεί, για αρκετό χρονικό διάστημα να τους τις διαλύσει. Θα ʼλεγε
κανείς πως από τα χρόνια της αναγέννησης των γραμμάτων πολλοί σοφοί
συμμερίστηκαν την άποψη του Δημοσθένη και των συμπατριωτών του, και δεν
λογάριαζαν τη Μακεδονία για ελληνική χώρα. Γι’ αυτούς η Ελλάδα τελείωνε στις
Θερμοπύλες, ή το πολύ πολύ στην κοιλάδα των Τεμπών» 6.
Στο τέλος των αναφορών του ο Πολίτης σημειώνει πως ο κατάλογος των χωρίων που
παρέθεσε ήταν απλά ενδεικτικός και ηθελημένα δεν τον συνεχίζει για να μην γίνει
κουραστικός. Πάντως δηλώνει ότι «ως αργά στον 19ο αιώνα αρκετοί λόγιοι με
προσωπική σκέψη παρέμειναν προσκολλημένοι στην ιδέα ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες
αποτελούσαν σώμα ξένο ως προς τον ελληνισμό˙ έτσι λόγου χάρη ο Δημ. Βερναρδάκης
το 1875 (“Καποδίστριας και Όθων”, Αθήνα 1962, σελ. 50) ή ο Γρηγόριος Τυπάλδος
Ιακωβάτος στα 1800 (Αγορεύσεις εν τη Β΄εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσει και εν ταις
Βουλαίς, Αθήνα 1902, σ. 350 και 344)»7.
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Πολίτης, ό.π. σ. 44.
Αυτόθι, ό.π. σ. 45.
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Οι τοποθετήσεις που λαμβάνονταν από λόγιους απέναντι στο ζήτημα της
Μακεδονίας, για παράδειγμα, ήταν άμεση συνέπεια της οπτικής των αυτοχθόνων.8 Η
θέαση της Μακεδονίας ιστορικά ως τμήματος αλλότριου της Ελλάδας συνδέεται
οπωσδήποτε με την οπτική που απέδιδε την ονομασία του Έλληνα μόνο στους
κατοίκους των νοτίων περιοχών.9 Αυτό που εννοούμε είναι ότι, ανεξάρτητα από τα
μικροσυμφέροντα της εποχής που ώθησαν τους απελευθερωμένους Έλληνες και
οπλαρχηγούς να κατονομάσουν μόνο εαυτούς Έλληνες, υπήρχε και μια ολόκληρη
ιδεολογία που στήριζε το εποικοδόμημα του αυτοχθονισμού.
Για μια πιο πλήρη εικόνα του φαινομένου θα παρατεθούν ορισμένα ακόμη χωρία
αμέσως παρακάτω:
Νικόλαος Σαρίπολος (1848): «(...) πέπλος μέλας δουλείας επισκιάζει την Ελλάδα,
εποχή μακράς καταστροφής, εποχή άγονος. Τους Μακεδόνας διαδέχονται οι Ρωμαίοι,
τους Ρωμαίους οι βάρβαροι του Βορρά, τούτους δε οι αιμοχαρείς της Κασπίας
περίοικοι.» 10
Το έργο «Ελληνική Νομαρχία» Ανωνύμου του Έλληνος, του οποίου η πατρότητα
αγνοείται (άρα υπάρχουν αμφιβολίες και για το εάν ο ανώνυμος είναι Έλλην ή
κάποιος πράκτορας ξένων συμφερόντων) αναφέρει τα εξής παράδοξα: «Η Ελλάς ω
αγαπητοί μου, οκτακοσίους χρόνους προ Χριστού ήκμαζε, και ήτον εις τον άκρον
βαθμόν της ευτυχίας της. Αφού όμως εις τους 375 προ Χριστού, Φίλιππος, ο πατήρ του
8

Ο Κ. Θ. Δημαράς σημειώνει τα εξής: «Αυτή λοιπόν είναι η ιδεολογία του ελληνισμού ως τα χρόνια
1839, 1840, 1841. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα, κληρονόμος και διάδοχος του αρχαίου κόσμου, άσχετη
από οτιδήποτε έζησε στα χώματα της, ας είναι Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Τούρκοι. Αυτή η
θέση οδηγεί, βέβαια, στον αυτοχθονισμό, στηριγμένη στην βάση της ιστορίας˙...»(βλ. Κ.Θ. Δημαράς,
Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 1985, σ. 339).
9
Οι υπόλοιποι κάτοικοι του Βαλκανικού χώρου ήταν απλώς Ρωμιοί, δηλαδή συνδέονταν κατά
κάποιον τρόπο με τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι αποφασίστηκε να θεαθούν ως οι κατακτητές της
Ελλάδος. Άρα αυτοί που αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι αλλά και αποκαλούνταν και από τους
Τούρκους Ρωμαίοι (Rum και Rumlar) ήταν βασικά οι απόγονοι αυτών που αυτοαποκαλούνταν στον
Μεσαίωνα Ρωμαίοι. Άρα οι απόγονοι των Ρωμαίων «κατακτητών», υπό το αυτοχθονικό πρίσμα
θεαττόμενοι, δεν ήταν Έλληνες. Είναι άξιο απορίας πάντως το πού βρήκαν το σθένος και την δύναμη
οι θιασώτες των αυτοχθονικών θεωριών να απαρνηθούν την κληρονομιά του Ρωμαίου Μ.
Κωνσταντίνου. Διότι εκτός από την απόρριψη της Μακεδονικής οικουμενικής δόξας απεμπολούν
συχνά και την Βυζαντινή κληρονομιά, αντιμετωπίζοντας το Βυζάντιο- Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ως
επαχθές ζυγό στον τράχηλο των Ελλήνων! Ακόμη όμως και η θέαση που θέλει τους Ρωμαίους ως
κατακτητές των Ελλήνων αρχίζει να επανεξετάζεται στην επιστημονική κοινότητα τις τελευταίες
δεκαετίες. Εκτός από το έργο του Ρωμανίδη ένας πρόσφατος τίτλος στην αγγλική ήταν αυτός του
Arthur M. Eckstein, Rome Enters the Greek East: From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic
Mediterranean, 230-170 BC, 2008.
10
Νικ. Σαρίπολος, Λόγος εκφωνηθείς την 21 Οκτωβρίου 1848 κατά την έναρξιν της διδασκαλίας των
αρχαίων Ελληνικών πολιτευμάτων, Αθήνα 1848, σ. 24.
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Μεγάλου Αλεξάνδρου, έλαβε το μακεδονικόν σκήπτρον, δια πρώτην φοράν, ήρχισε,
φεύ! Να μιάνη την ελευθέραν γην της Ελλάδος με την ανεξάρτητον αρχήν του. Αυτός
όντας πολλά φιλόδοξος...είλκυσε κατ’ ολίγον ολίγον εις την φιλίαν του τους
περισσότερους αρχηγούς των τότε ελληνικών πόλεων , και ούτως προετοίμασεν εις μεν
τον υιόν του μεγάλας νίκας, εις δε την πατρίδα του και όλην την Ελλάδα ένα
επικείμενον και άφευκτον αφανισμόν...»11 Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την
τυραννία των Ρωμαίων, την οποία ακολουθεί μεγαλύτερος ζυγός, δηλαδή το
Βυζάντιο «...Από τότε, λοιπόν, όπου εστερεώθη ο Χριστιανισμός, έως εις τους 1453,
αντίς να αυξήσουν τα μέσα της απελευθερώσεως των, φευ! Εσμικρύνοντο. Η
δεισιδαιμονία και ο ψευδής τε και μάταιος ζήλος των ιερέων και πατριαρχών,
κατεκυρίευσεν τας ψυχάς των βασιλέων, οι οποίοι...άλλο δεν εστοχάζοντο, παρά να
φιλονικώσι, και να κτίζωσιν εκκλησίας. Τότε εις την Ελλάδα εφάνησαν τρείς
κυριότητες˙ η τυρρανία {εννοεί τον αυτοκράτορα}, το ιερατείον, και η ευγένεια, αι
οποίαι δια ένδεκα αιώνας σχεδόν, κατέφθειραν τους Έλληνας και κατερήμωσαν την
Ελλάδα»12. Αυτή είναι η περιγραφή του ελληνικού χώρου στους χρόνους του
Βυζαντίου για τον “Ανώνυμο Έλληνα”, μια εικόνα παρακμής και υποτέλειας.
Γίνεται αντιληπτή μια συστηματική προσπάθεια απεμπόλησης όχι μόνο του
Βυζαντινού παρελθόντος αλλά και αυτού ακόμη του Μακεδονικού και όλης της
κληρονομιάς του Μ. Αλεξάνδρου. Αμφότερες οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται ως
«αιχμαλωσία» και «υποδούλωση» των Ελλήνων. Αυτή είναι η πεμπτουσία του
αυτοχθονισμού, η αποδοχή δηλαδή ότι η ιστορία της ελεύθερης Ελλάδας σταματάει
στον Αλέξανδρο. Κατόπιν ακολουθεί σκοτάδι αιώνων, μέχρι την αυγή της
απελευθέρωσης των Ελλήνων και την δημιουργία του νέου Ελληνικού Κράτους.13
11

Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας, Αθήνα, σσ.73-74.
Αυτόθι, ό.π., σ. 75.
13
Στηλιτεύοντας αυτού του είδους τις νοοτροπίες ο Παπαρρηγόπουλος (προς το τέλος της ζωής του)
δεν διστάζει να παρομοιάσει την προσπάθεια αυτών που παραγράφουν την βυζαντινή περίοδο του
Ελληνισμού, ως φαντασιοκόπημα και τους ίδιους ως αγωνιζόμενους να «συναρμόσωσι τον νέον
Ελληνισμόν μετά του αρχαίου δι’ εναερίου τινός και αοράτου γέφυρας.» (βλ. Κ. Παπαρρηγόπουλος,
«Λόγος εισητήριος απαγγελθείς εν τω Πανεπιστημίω τη 14 Ιανουαρίου 1888», εφ. Εφημερίς, 19
Ιανουαρίου 1888, σ. 4) Και αυτό είναι ορθή διαπίστωση, διότι εαν παραγραφούν οι πατέρες των
τελευταίων 2000 χρόνων, πως θα διατηρείται υφιστάμενη η σύνδεση με τους προπάτορες των
αρχαίων χρόνων; Ο Παπαρρηγόπουλος τοποθετείται απέναντι εκείνων που απεμπολούν την
κληρονομιά του Βυζαντίου και διατηρούν την μνήμη μόνο των αρχαίων Ελλήνων ως εξής: «Το δ’
αποτέλεσμα υπήρξεν ότι ενεφορήθησαν θαυμασμού ανεξελέγτου προς τους προπάτορας,
αδιαφορίας δε προς τους πατέρας, προαγουμένης πολλάκις μέχρις αποστροφή . Αι γενεαί εκείναι δεν
ενεθυμούντο ειμή τας αρετάς των αρχαίων χρόνων, και δεν εγίνωσκον ειμή τας κακίας των
μεσαιωνικών, λησμονούσαι ότι πολλά έσχεν αμαρτήματα και ο πρώτος Ελληνισμός, μη ηξεύρουσαι
δε πόσα εμεγαλούργησε και ο μεσαιωνικός.» (βλ. Παπαρρηγόπουλος αυτόθι, ό.π.).
12
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(Άρα οι λαοί που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρωμιοί είναι κάτι διαφορετικό ως προς
τους Έλληνες) Γι’ αυτό και συχνά η απαρίθμηση των δυναστών του ελληνισμού
αρχίζει από τον Μ. Αλέξανδρο. Ένας από τους αρχιτέκτονες (ο επιφανέστερος) της
νοοτροπίας που ήθελε τον Ελληνισμό διακριτό και ξεχωρισμένο από το Βυζάντιο,
ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής14.
Το έργο στο οποίο ο Κοραής αποκαλύπτει εναργώς τις θεωρίες του και
μάλιστα εν συντομία είναι το Σάλπισμα Πολεμιστήριον.15 Αρχικά υποστηρίζει ότι
«...οι θαυμαστοί εκείνοι και περίφημοι Έλληνες υπετάχθησαν πρώτον εις τους
διαδόχους του Αλεξάνδρου». Ο Κοραής16 θεωρεί ότι και οι διάδοχοι του Μ.
Αλέξανδρου ήταν επίσης Έλληνες, γι’ αυτό και ο ζυγός τους δεν ήταν τόσο βαρύς.
Στη συνέχεια αναφέρει τον ζυγό των Ρωμαίων, μέχρι να φτάσει στους Βυζαντινούς
αυτοκράτορες οι οποίοι υποστηρίζει ότι καταδυνάστευαν τους Έλληνες17. Ο Κοραής
προσπαθεί να αγγίξει και θέματα ταυτότητας, γι’ αυτό και τονίζει ότι το όνομα
“Ρωμαίος” που επί χίλια χρόνια έφεραν οι Έλληνες τους είχε βιαίως επιβληθεί: Οι
αυτοκράτορες «μετακομίσαντες έπειτα τον αυτοκρατορικόν θρόνον εις το Βυζάντιον,
έδωκαν και εις εσάς, ω τέκνα μου, τους Γραικούς, των παλαιών Ελλήνων τους
απογόνους, το όνομα των Ρωμαίων, όνομα το οποίον μήτε εις αυτούς πλέον δεν
ήρμοζεν...των οποίων ο ζυγός έγινε τόσον βαρύτερος, όσον και τα φώτα της Ελλάδος
ηφανίζοντο εν μετά το άλλο, και οι ταλαίπωροι Έλληνες έχασαν έως και το προγονικόν
αυτών όνομα, αντί Γραικών ονομασθέντες Ρωμαίοι...»18. Από τα γραφόμενα του
Κοραή στο Σάλπισμα Πολεμιστήριον συνάγεται ότι οι Έλληνες είναι υπόδουλοι από
το 300 π.Χ. περίπου έως την εποχή του Κοραή που θα ανακάμψουν, εφόσον
ξεσηκωθούν και ενωθούν με τους Γάλλους του Ναπολέοντα: «Υπηρετήσατε τους
Γάλλους με προθυμίαν, προσφέρετε εις αυτούς τα προς ζωήν αναγκαία....και έτοιμοι να

14

Ο Κοραής κατονομάζεται και από τον Παπαρρηγόπουλο ως το χρονικό σημείο εντεύθεν του
οποίου υποβαθμίστηκε ο Ελληνισμός των μεσαιωνικών χρόνων και γινόταν αποδεκτός μόνο ο
αρχαίος Ελληνισμός. (βλ. Παπαρρηγόπουλος αυτόθι, ό.π.).
15
Αδαμάντιου Κοραή, Σάλπισμα Πολεμιστήριον, Αλεξάνδρεια 1801.
16
Σχολιασμός των θέσεων του Κοραή επί του παρόντος θέματος συναντάται και στο: Βασίλειος Αθ.
ο
Πλατής, Ιστορική γεωγραφία και εθνικές διεκδικήσεις των Ελλήνων τον 19 αιώνα, ανέκδοτη
διδακτορική εργασία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 124.
17
Βλ. και Γεωργία Βλαχοδήμου, Από τον Πολυζωΐδη στον Παπαρρηγόπουλο. Ο «εξελληνισμός» του
Βυζαντίου, ανέκδοτη διπλωματική εργασία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2008 σ. 76.
18
Κοραή, ό.π., σσ. 8-9.
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δεχθήτε τους ελευθερωτάς της Ελλάδος τους Γάλλους, και τους φίλους των Γάλλων και
συμμάχους, τους στρατιώτας του κραταιού Αυτοκράτορος της Ρωσσίας...» 19.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι εάν απαλειφθεί η ρωμαϊκή ταυτότητα από τους
ετερόχθονες κατοίκους, αυτοί θα μείνουν έκθετοι, γι’ αυτό και οι ίδιοι την διατηρούν.
Οι πληθυσμοί αυτοί γνωρίζουν ότι οι πρόγονοί τους φέρουν το όνομα των Ρωμαίων.
Ομιλούν ακόμη και για Ρωμανία (ελληνισμός του Πόντου). Δεν γνωρίζουν επακριβώς
την φυλετική τους καταγωγή, διότι στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας
αιώνων υπήρξε συγχώνευση λαών, με κύριο καταλύτη της διαδικασίας προσμίξεων
την κοινή Χριστιανική πίστη. Τότε πολλοί λαοί εκρωμαΐστηκαν και εγκαταστάθηκαν
εντός της επικράτειας. Η αυτοκρατορία κατέστη δίγλωσση με λατινοφωνούντες
(μετέπειτα «Βλάχοι») και ελληνοφωνούντες. Η φυλετική καθαρότητα στο πέρασμα
των αιώνων ίσως διατηρήθηκε σε λίγα σημεία της χερσονήσου του Αίμου ή ίσως σε
κάποια νησιά. Όχι όμως στην μεγάλη πλειοψηφία της επικράτειας. Είναι
χαρακτηριστική η ομολογία ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς
τα πατριωτικά και εν πολλοίς εθνικιστικά του ελατήρια, του σπουδαιότερου ίσως
εθνικιστή της νέας ελληνικής ιστορίας, του Ίωνα Δραγούμη: «...Δε μέτρησα τις
σταλαματιές σλαβικό αίμα που τρέχουν στις φλέβες των Μακεδόνων χωρικών, όπως
και στις δικές μου ίσως, αλλά βλέπω ένα γεγονός, ότι έχουμε {οι Έλληνες} τρισμέγιστη
επιρροή στους πληθυσμούς αυτούς.»20. Όταν ο ίδιος ο Ίωνας Δραγούμης παραδέχεται
(εμμέσως) μη ύπαρξη απόλυτης φυλετικής καθαρότητας, ποιός μπορεί να
υποστηρίξει το αντίθετο; Ο ακριβής χαρακτηρισμός που μπορεί να περιγράψει τους
περισσότερους πληθυσμούς είναι Ρωμιοί. Οι αυτόχθονες όμως «Έλληνες» τους
θεωρούν ως κάτι διαφορετικό και τους αποκαλούν «ετερόχθονες».
Το κλίμα του αυτοχθονισμού οδήγησε στην αποταγή του ονόματος
“Ρωμαίοι”/ “Ρωμιοί” σε αυτούς που αποκαλούνταν γνήσιοι και αυτόχθονες πλέον
Έλληνες. Συμμορφούμενα στις υποδείξεις του Κοραή από την αρχή ήδη του 19ου
αιώνα, τα μέλη της Πελοποννησιακής Γερουσίας της Τρίπολης αναγράφουν στην
διακήρυξή τους “Περί της σημασίας της ελληνικής εκπαιδεύσεως” το 1822 : «...εκ της
αμαθείας εχάσαμεν ως και το εθνικόν μας όνομα, και αντί Ελλήνων ωνομάσθημεν

19
20

Αυτόθι, ό.π., σσ. 18-19.
Ιων Δραγούμης, Μαρτύρων και Ηρώων αίμα, Αθήνα 2015, σ. 113.
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Ρωμαίοι...»21. Την αποταγή αυτή του πατροπαράδοτου ονόματος δεν την
συμμερίστηκαν βέβαια όλοι οι κάτοικοι του ελληνικού χώρου. Έτσι λοιπόν
τεχνηέντως, εισάγεται μια διαφοροποίηση στην ταυτότητα των Ελλήνων εντός και
εκτός του απελευθερωμένου εθνικού κορμού. Οι Έλληνες του νέου κράτους
αποστασιοποιούνται σταδιακά από την ρωμαίική τους ταυτότητα, συμμορφούμενοι
στις διδασκαλίες των διανοουμένων που σπούδασαν στην Εσπερία22 περί αποδοχής
μόνο των όρων Έλλην και Γραικός, ενώ οι «ετερόχθονες» κάτοικοι διατηρούν την
παραδοσιακή τους ονομασία.23
Τα αυτοχθονικά σύνδρομα, ωστόσο, δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του 19ου
αιώνα. Εφόσον έγιναν σε έναν βαθμό αποδεκτά και δεν αποπέμφθηκαν από τον
δημόσιο λόγο, συνέχισαν να υπάρχουν και να επανεμφανίζονται μέχρι τουλάχιστον
τα τέλη και του 20ου αιώνα. Ιδού τι υποστηρίζει ο λογοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας σε
μια απόπειρά του να διηγηθεί την ιστορία του ʼ21:
«Η αγωνία του ελληνικού έθνους είχεν αρχίσει πολλούς πριν από την άλωση {της
Πόλης} αιώνες, από την συντριβή της στρατιωτικής ισχύος των Αθηνών από την
Μακεδονική δυναστεία (Φίλιππο και Μεγαλέξαντρο) στη μάχη της Χαιρώνειας». Και
παρακάτω: «Ο {Κων.} Παλαιολόγος ήταν Έλληνας; Ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος

21

«Διακήρυξις της Πελοποννησιακής Γερουσίας περί της σημασίας της ελληνικής εκπαιδεύσεως»,
όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πρωινός Ταχυδρόμος, 6 Μαΐου 1865, κείμενο ευρισκόμενο στο:
Α. Δασκαλάκη (επιμ.), Κείμενα – πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, Σειρά τρίτη: Περί
παιδείας, Αθήνα 1968.
22
Είναι σημαντική η παρατήρηση του Κ.Θ. Δημαρά για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Δημαράς εντόπισε
και ανέδειξε μια (ανυπόγραφη) μελέτη του Μάρκου Ρενιέρη το 1842 η οποία αποτίει «φόρο τιμής»
στον Κοραή (βλ. Μ. Ρενιέρης, «Τί είναι η Ελλάς; Ανατολή ή Δύσις», Ευρωπαïκός Ερανιστής, τομ. 1,
1842, σσ. 189-215). Ο Ρενιέρης γράφει για τον Κοραή ότι εστάθη ο μεγάλος διερμηνέας της Δύσης
προς την Ελλάδα και ότι πάντοτε στο στόμα του βρισκόταν ως πανάκεια η λέξη “Ευρώπη”.
Καθημερινά παραινούσε προς μίμηση της Ευρώπης. Μάλιστα ο Ρενιέρης δεν διστάζει να προσθεσει
και το κραυγαλαίο «αυτός πρώτος έθεσεν επί της κεφαλής της ελληνικής φιλολογίας αντί του
βαρβαρικού σαρικίου τον εις τον Μέγαν Δούκα τοσούτον μισητόν δυτικόν πίλον», αναφερόμενος
στην ρήση του Νοταρά (Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 1985, σ. 339). Αυτό θα
μπορούσε να εκληφθεί και ως μομφή εναντίον του Κοραή, ο θαυμασμός ωστόσο του Ρενιέρη προς
το πρόσωπό του δασκάλου του, αλλά και η γενικότερη αποδοχή που είχε κατορθώσει να
απολαμβάνει ο Κοραής, επιτρέπουν την ανενδείαστη εκφορά τέτοιου είδους κρίσεων εκείνη την
εποχή.
23
Το ποιοί διατηρούν πιο αυθεντική την εθνική τους συνείδηση, οι αυτόχθονες που απεμπολούν το
παραδοσιακό τους όνομα ή οι ετερόχθονες που το διατηρούν, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό προς
διαπραγμάτευση.
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«Αθηναίος»; Φυλετικά, καμιά δεν είχαμε αναμεταξύ μας, συγγένεια. Ήσαν και οι
δυο κατακτητές μας»24
Μπορεί κανείς να δει εδώ ζωντανές τις ίδιες αυτοχθονιστικές νοοτροπίες που
μάστιζαν το ελληνικό κράτος από την έναρξή του. Μάλιστα τώρα εμφανίζονται και
πιο απόλυτες. Η ιδεολογική γραμμή πάντως είναι η ίδια˙ είναι η ύπαρξη ενός
τμήματος του λαού που είναι Έλληνες και ενός άλλου τμήματος που δεν είναι 25. Το
προαναφερθέν απόσπασμα είναι χαρακτηριστικότατο: ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,
καίτοι ελληνόφωνος και Ορθόδοξος, δεν θεωρείται όμως φυλετικά συγγενής μας. Και
το “μας” αυτό πηγαίνει σε «εμάς τους Έλληνες».
Με την ανάδυση του Μακεδονικού ως μείζονος εθνικού θέματος τις
τελευταίες δεκαετίες, γίνεται αντιληπτό ότι τέτοιου είδους νοοτροπίες δημιουργούν
σύγχυση. Η αντιμετώπιση των Μακεδόνων ως κατακτητών, όπως παρουσιάστηκε σε
πολλά από τα προηγουμένως παρατεθέντα κείμενα, είναι μια θεωρία δυνάμει
επιζήμια. Εαν όλη αυτή η επιχειρηματολογία επεισέλθει στην γνώση των
επιβουλευομένων την ονομασία της Μακεδονίας, θα είναι σίγουρα ένα πολύ δυνατό
ιδεολογικό όπλο στα χέρια τους. Και είναι θέμα χρόνου αυτό να συμβεί. Διότι τότε οι
Μακεδόνες, εφόσον ήταν ιστορικά «εχθροί και κατακτητές των Ελλήνων», θα
μπορούσαν και σήμερα να είναι το ίδιο. Το εθνικό συμφέρον επιτάσσει επομένως να
καταπολεμηθούν επιτέλους τα σύνδρομα αυτοχθονισμού ώστε να εκλείψουν. Ο
ιστορικός ωστόσο δεν πρέπει να έχει ως οδηγό και πυξίδα του το εθνικό συμφέρον
αλλά την Αλήθεια.
Βεβαίως υπάρχει και η μερίδα εκείνη των Ελλήνων οι οποίοι αντιστάθηκαν
στα σύνδρομα αυτοχθονισμού. Στις συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης του 1843-44
ένας από αυτούς που προσπάθησαν (χωρίς ιδιαίτερη εν τέλει επιτυχία) να θέσουν τα
πράγματα στην ορθή τους βάση ήταν ο Ιωάννης Κωλέττης: «Ωρκίσθημεν λοιπόν υπέρ
της ελευθερίας των ομόδοξων Χριστιανών, και όλων των Ελλήνων. Αλλά διάφορα
περιστατικά περιώρισαν ημάς εις ωρισμένην έκτασιν. Πρωτόκολλα των τριών

24

Γ. Σκαρίμπας, Το 21 και η Αλήθεια, Αθήνα 1988, τ Α’ , σ. 35-38 (οι υπογραμμίσεις δικές μας). Έτερο
ο
παράδειγμα από τον 20 αιώνα, ο Ν. Τσιφόρος, περιγράφων την κατάκτηση της Ελλάδας από τους
Φράγκους: «Πάει το Βυζάντιο, πάει κι όλη η Ελλάδα με τα τρία της θέματα στα χέρια τους.
Κακομοίρα και βασανισμένη η ηπειρωτική Ελλάδα, άλλαξε αφέντες» (Βλ. Ν. Τσιφόρου, Εμείς και οι
Φράγκοι, Αθήνα 1971, σ. 15 ευρισκόμενο στο Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου, Ρωμηοσύνη Ρωμανία Ρούμελη,
Θεσσαλονίκη 1975, σ. 288).
25
ή δεν είναι ακόμη (Έλληνες) και ίσως «γίνουν» στο μέλλον.
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δυνάμεων έδωκαν ημίν την ανεξαρτησίαν, εις δε τους εκτός της Ελλάδος μείναντας
αδελφούς, τους επίσης ως ημάς αγωνισαμένους τον ιερόν αγώνα, το δικαίωμα της
μεταναστεύσεως εν τη Ελλάδι. Οι αδελφοί ούτοι έλαβαν τα όπλα, ηγωνίσθησαν... ου
μόνον κατά τας επαρχίας της Ελλάδος αλλά και κατά την Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, και
Ασίαν, διότι και εκεί το άσμα του Ρήγα ηκούσθη... Ταύτα τα κατορθώματα δεν
ελάνθασαν την Ευρώπην, και δια τούτο αι Δυνάμεις έδωκαν το δικαίωμα της
μεταναστεύσεως εις τας απολειφθείσας εκτός της Ελλάδος επαρχίας. Τούτων ούτως
εχόντων, δυνάμεθα να θέσωμεν διάκρισίν τινα, τις εστίν Έ λ λ η ν, και τις ουκ εστίν Έλλην; ....αι κατά την Τουρκίαν ελληνικαί πρεσβείαι έχουσι πόνους και μόχθους καθ'
εκάστην εις το να προστατεύωσι τους Έλληνας ομοθρήσκους. Αλλά του λοιπού πώς
θέλουσι δυνηθή να υπερασπίσωσιν αυτούς, των οποίων τα πολιτικά δικαιώματα
αμφισβητούνται, οίτινες δεν κρίνονται πλέον Έλληνες;»26
Πολύ πιθανόν βέβαια ο Κωλέττης να τοποθετήθηκε υπέρ των αποκαλουμένων
“ετεροχθόνων” (τους οποίους εδώ δεν ονομάζει έτσι) λόγω του γεγονότος ότι και ο
ίδιος ήταν βλαχόφωνος, με βλάχικη καταγωγή27. Στην περίπτωση που ως Έλληνες θα
εκλαμβάνονταν μόνο οι «αυτόχθονες», οι Βλάχοι της Ηπείρου δεν θα υπάγονταν σε
αυτούς. Να θυμηθούμε εδώ ότι ο αυτοπροσδιορισμός των «Βλάχων» της Ελλάδας
είναι Αρμάνοι, δηλαδή “Ρωμάνοι”. Η πατροπαράδοτη γλώσσα των Βλάχων είναι
λατινογενής. Η επιχειρούμενη ιδεολογική ανεξαρτητοποίηση της ελληνικής ιστορίας
από το Βυζάντιο-Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (το οποίο οι θιασώτες του αυτοχθονισμού
αντιμετώπιζαν ως κατάσταση υποτέλειας για τους Έλληνες) άφηνε τον βλάχικο λαό
κυριολεκτικά έκθετο και ίσως ιστορικά ανερμάτιστο.
Άλλη περίπτωση εναντίωσης στα προτάγματα του αυτοχθονισμού ήταν ο
Αλέξανδρος Σούτσος (της γνωστής οικογένειας) και το έργο του. Ένα
χαρακτηριστικό απόσπασμα που παρουσιάζει πολλές από τις διαστάσεις και
συνέπειες του ψηφίσματος της Εθνοσυνέλευσης είναι το παρακάτω: "Αναντιρρήτως
δίκαιον οί άγωνισταί νά προτιμώνται τών νεήλυδων είς τά ύπουργήματα. Αλλά τό
Ψήφισμα τής Συνελεύσεως, στηριζόμενον έπί τού αύτοχθονισμού και όχι έπι τών πρός
τήν πατρίδα έκδουλεύσεων, πρώτον καταπατεί δίκαια προσκεκτημένα ώς πρεσβεύον
26

Στέλιου Νικοδήμου, Βιογραφίαι Συγγραφέων, Αθήναι, σσ. 191-193, ευρισκόμενο ως παραπομπή
στο: Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου, Ρωμηοσύνη Ρωμανία Ρούμελη, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 199-200. Βλ.
επίσης: Η της τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις, Πρακτικά, Εν Αθήναις, εκ του
Βασιλικού τυπογραφείου, σσ. 190-194.
27
Ν.Ι. Μέρτζος, Αρμάνοι.Οι Βλάχοι, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 373.
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άρχήν θεμελιώδη τόν άποκλεισμόν και όχι τήν προτίμησιν, δεύτερον δέν άναγνωρίζει
τόν άγώνα τών έν Δακία και Μολδαυία πεσόντων ήρώων28 και τρίτον άποκλείει καί
αύτούς τούς είς τήν Ελλάδα μετά τό 1837 μεταναστεύσαντας άγωνιστάς. Τοιούτον
λοιπόν Ψήφισμα θέλει ψυχράνει τήν έλληνικήν φυλήν ώς προδίδον διάθεσιν έχθράν τής
εύτυχούς καί αύτονόμου Ελλάδος κατά τής δυστυχούς και δούλης. Φεύ τάς ‘Ελλάδος, α
τοσούτους ύφ’ έαυτάς άπολώλεκεν, όσοις άρκεί τούς βαρβάρους νικήν άπαντας!
Έζήτησαν μετά τούτο οι έτερόχθονες όλίγα τούλάχιστον ψιχία έκ τής τραπέζης τών
αύτοχθόνων˙ έζήτησαν τοπίσκον έντός τής Βουλής διά νά θερμανθώσιν εις τόν ήλιον
καί αύτοί τής έλευθερίας. «Όχι»˙ άπεκρίθησαν οι αύτόχθονες Ρήγας Παλαμίδης,
Κωνσταντίνος Ζωγράφος και Αναστάσιος Λόντος. Καί σήμερον οι έτερόχθονες
τρέχουσιν έντός τής Ελλάδος άπάτριδες και άνέστιοι ώς άνεμοι διαβάται... “Ο Θεός
μεθ' ύμών δυστυχείς έτερόχθονες!..”29
Η σύνδεση που κάνουμε μεταξύ του ζητήματος των αυτοχθόνωνετεροχθόνων και του ζητήματος της αποδοχής του προσδιορισμού “Ρωμαίος” για
όλους τους Έλληνες (και αντιστρόφως το αίτημα της αποδοχής του προσδιορισμού
“Έλληνας” για όλους τους Ρωμιούς των Βαλκανίων και της Μ. Ασίας) φρονούμε ότι
δεν είναι επιπόλαια. Τα δύο αυτά θέματα φαίνεται ότι συνδέονται, καθώς οι φορείς
της

νοοτροπίας

του

αυτοχθονισμού

αποδεικνύεται

ότι

απεχθάνονται

τον

χαρακτηρισμό «Ρωμιός». Οι Ρωμιοί θεωρούνται παράγωγα μιας ανάμιξης λαών υπό
την υποτέλεια των Ρωμαίων και του Βυζαντίου, και άρα όχι «καθαροί» Έλληνες,
28

Ακόμα και σήμερα υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν το ίδιο, ότι δηλ. οι ήρωες του αγώνα στις
Παραδουνάβιες ηγεμονίες αγνοούνται-αδικούνται. Ο Σ. Καργάκος υποστηρίζει ότι η Επανάσταση δεν
ξεκίνησε, όπως σήμερα την εορτάζουμε, τον Μάρτιο, αλλά κηρύχθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1821
από τον αρχηγό της, πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη (βλ. Σ. Ι. Καργάκου, Η ελληνική Επανάσταση του
1821, Α΄ τόμος, Αθήνα 2014, σ. 195). Όταν το Ελληνικό κράτος θεωρεί ως έναρξη της Επανάστασης
την αρχή των επιχειρήσεων μόνο στον ελληνικό χώρο -βάσει τοπικών κριτηρίων- και δεν
ενδιαφέρεται να καθιερώσει την πραγματική ημερομηνία που ο ελληνισμός (έστω και εκτός
ελληνικού χώρου) εξεγέρθηκε, δεν είναι αυτό μια επιβίωση της οπτικής του αυτοχθονισμού; Επί τη
βάσει τέτοιων ενδείξεων, έχει υποστηριχτεί από μελετητές ότι η δημόσια και σχολική Ιστορία στην
Ελλάδα κατά κανόνα δεν αφηγείται την ιστορία του Ελληνισμού αλλά την ιστορία του ελληνικού
ο
ο
χώρου όπως αυτός διαμορφώθηκε στο, δημιουργηθέν τον 19 -20 αιώνα, ελληνικό έθνος-κράτος.
29
Αλεξάνδρου Σούτσου, Η μεταβολή της τρίτης Σεπτεμβρίου, τυπογραφείον Μνημοσύνης, Χ.
Νικολαϊδου Φιλαδέλφεως, Αθήνα 1844, σσ. 112-113 (Η υπογράμμιση δική μας). Η συνέχεια του
αποσπάσματος έχει ως εξής: "Καί τήν καθαράν δευτέραν τής μεγάλης Τεσσαρακοστής υπό τάς
στήλας τού Όλυμπίου Διός δ λαός μετά τοϋ βασιλέως συνευωχειται και συναγάλλεται. Μόνον δέοί
έτερόχθονες Θεσσαλοί, Μακεδόνες, Ήπειρώται, Θράκες, Κρήτες και Σάμιοι φέρουσι πενθίμους
σημαίας. Διαβαίνοντες οι αυτόχθονες Ρήγας Παλαμίδης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος και Αναστάσιος
Λόντος λέγουσι πρός αύτούς· « Ψάλετε και σεις ώδήν πανηγύρεως ». Αλλ' οί αιχμαλωτισθέντες
λέγουσι πρός τούς αιχμαλωτίσαντας: « Πώς άσομεν τήν ώδήν έπί γής άλλοτρίας; Έπί τόν ποταμόν
Βαβυλώνος έκαθήσαμεν καί έκλαύσαμεν έν τώ μνησθήναι τής Σιών. "Επί ταις ιτέαις έν μέσω αύτής
έκρεμάσαμεν τά όργανα ήμών»”.
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καίτοι ελληνοφωνούντες οι περισσότεροι. Πάντως η γλώσσα την εποχή εκείνη (αρχές
18ου αιώνα) δεν αποτελεί το διακριτικό χαρακτηριστικό ανάμεσα στους λαούς, καθώς
πολλοί αγωνιστές του ’21 είναι αρβανιτόφωνοι ή βλαχόφωνοι. Το αίτημα των
εμφορούμενων από σύνδρομα αυτοχθονισμού διανοουμένων ήταν η κατοχύρωση της
καταγωγής απευθείας από τους αρχαίους Έλληνες. Οι κάτοικοι της νότιας Ελλάδας
μπορούσαν αυτό να το αποδεχτούν εύκολα, καθώς στο πέρασμα των χρόνων είχαν
συμβιβαστεί με αυτήν την θεωρία (που κρατούσε ακόμη από τον Πλήθωνα Γεμιστό
και τον Λ. Χαλκοκονδύλη), οι κάτοικοι όμως της Μ. Ασίας ή ίσως και της Πόλης
αυτό δεν το δέχονταν εύκολα.30 Ακόμα και σήμερα δεν είναι εύκολο να
χαρακτηριστεί Έλληνας κάποιος που δηλώνει μόνο “Ρωμαίος”.31
Ο καθηγητής Ι. Κολιόπουλος σημειώνει ότι «Οι νεώτεροι Έλληνες
...καθιέρωσαν ως εθνωνύμιό τους τον όρο «Έλληνες» όχι χωρίς σοβαρές ενστάσεις από
διάφορες πλευρές. Ο επικρατέστερος έως τότε όρος σε χρήση ήταν «Ρωμιοί» ή
«Ρωμαίοι»… Σε χρήση, αλλά περιορισμένη, ήταν και ο δυτικής προελεύσεως όρος
«Γραικοί». Ο όρος «Έλληνες» εχρησιμοποιείτο κυρίως σε αναφορές στους αρχαίους
Έλληνες.»32
και παρακάτω: «Το εθνωνύμιο «Γραικοί», όπως τεκμαίρεται από ανάλογης
προελεύσεως μαρτυρίες, προτιμούσαν Έλληνες της εποχής πριν και κατά την διάρκεια
30

Οι κάτοικοι επίσης της Μακεδονίας δεν παρουσίαζαν σαφή εθνολογική (με βάση τα νεοϊδρυθέντα
βαλκανικά έθνη- κράτη) κατανομή. Ο Β. Γούναρης σε έρευνά του για την πορεία ενσωμάτωσης των
Σλαβοφώνων της Μακεδονίας στο ελληνικό εθνικό κράτος (1870 και έπειτα) παραδέχεται ότι: «Η
συνειδητοποίηση των εθνοτικών διαφορών από το μεγαλύτερο μέρος του μακεδονικού πληθυσμού,
που ζούσε ακόμη μέσα στη σύνθετη “ρωμαίικη”, ελληνορθόδοξη πολιτιστική παράδοση, έγινε
κυρίως μέσα από την εμφάνιση και τη διάδοση των εθνικών προπαγανδών. Ουσιαστικά είναι
ο
απίθανο να υπήρξε κατά το 19 αιώνα αποκρυσταλλωμένη εθνογραφική εικόνα για ολόκληρη τη
Μακεδονία.» [Οι υπογραμμίσεις δικές μας, βλ. Γούναρης Κ. Βασίλης, «Οι Σλαβόφωνοι της
Μακεδονίας. Η πορεία της ενσωμάτωσης στο Ελληνικό εθνικό κράτος, 1870- 1940» Μακεδονικά, 29
(1993-94) σ. 211].
31
Τρανταχτό παράδειγμα: οι Έλληνες του Πόντου που εκμουσουλμανίστηκαν. Κράτησαν την
ελληνική τους γλώσσα στα χωριά, όπως είναι φανερό στον κάθε επισκέπτη. Εαν ερωτηθούν όμως για
το τι μιλάνε θα απαντήσουν «ρωμαίικα». Δεν θα απαντήσουν «ελληνικά» ή «γιουνάν». Δηλαδή οι
άνθρωποι αυτοί αποδέχονται μεν την ρωμαϊκή καταγωγή τους αλλά όχι και την ελληνική ταυτότητα.
Και πως να την αποδεχτούν; Οι πρόγονοί τους ήταν υπήκοοι στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
όπου όλοι ονομάζονταν μέχρι το τέλος Ρωμαίοι, και όχι Έλληνες όπως ξεκίνησε να συμβαίνει στην
Πόλη και στην Νίκαια μετά το 1204. Το ίδιο συνέβαινε ορισμένως και με τους ετερόχθονες της
Ελλάδας. Δεν ήταν έτοιμοι να αφήσουν την πατροπαράδοτη ονομασία τους για την επίσημη νέα. Οι
βλαχόφωνοι, αρβανιτόφωνοι και σλαβόφωνοι κάτοικοι της (βόρειας κυρίως) Ελλάδας δεν
μπορούσαν άμεσα να απορρίψουν τον παραδοσιακό τους αυτοπροσδιορισμό (ή έστω να ταυτιστούν
με κάτι που τους φαινόταν νέο). Και αυτό συνέβη διότι ο προσδιορισμός “Έλλην” και ο
προσδιορισμός “Ρωμαίος” τέθηκαν ως ανταγωνιστικοί από τους διανοουμένους που θέλησαν να
παρουσιάσουν το Βυζάντιο ως μια εποχή σκοταδισμού και πνευματικής υποδούλωσης της Ελλάδας.
32
Ιωάννη Σ. Κολιόπουλου, Η «πέραν» Ελλάς και οι «άλλοι» Έλληνες: το σύγχρονο ελληνικό έθνος και
οι ετερόγλωσσοι σύνοικοι Χριστιανοί (1800-1912), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 72.
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του Αγώνος που επιθυμούσαν να προσανατολίσουν το έθνος προς την Εσπερία. 33»34.
Για το εθνωνύμιο Έλληνες ο καθηγητής υποστηρίζει πως «Η προτίμηση προς τον όρο
«Έλληνες» δεν φαίνεται πως απηχούσε γενικότερη εξοικείωση με τον όρο στην
επαναστατημένη χώρα˙ ο όρος «Έλληνες», όπως και ο όρος «Γραικοί», ήταν σε χρήση
από μικρές μόνο ομάδες της επαναστατικής ηγεσίας, φανέρωνε ωστόσο τον ιδεολογικό
προσανατολισμό της ομάδας εκείνης των λογίων που επρόβαλλε πειστικά το εθνωνύμιο
της προτιμήσεώς της.»35
Συνεπώς, εάν αποδεχτούμε τον όρο «Έλληνες» ως σχετικά περιορισμένης
εξάπλωσης, καίτοι αγαπημένος των εξ Εσπερίας λογίων, δεν θα βρούμε παράλογη και
την δυσπιστία των ετεροχθόνων κατοίκων ορισμένων περιοχών της «πέραν» Ελλάδας
προς τον νεό γι’ αυτούς όρο.36 Η προσκόλληση μέρους του λαού στο εθνωνύμιο
33

[σημείωση του υποφαινομένου] Βλ. Αδαμάντιος Κοραής στο έργο του «Διάλογος δύο Γραικών»
όπου προκρίνει την ονομασία Γραικοί έναντι των Ρωμαίων «διότι έτσι μας ονομάζουσι και όλα τα
φωτισμένα έθνη της Ευρώπης» (βλ. Αδ. Κοραή, Τί πρέπει να κάμωσιν οι Γραικοί εις τας παρούσας
περιστάσεις. Διάλογος δύο Γραικών, Βενετία 1805 σσ. 37-38).
34
Κολιόπουλος, ό.π., σσ.73- 74.
35
Αυτόθι, ό.π., σσ. 73.
36
Κάποιοι κάτοικοι της Μακεδονίας για παράδειγμα έμειναν πιστοί στον αυτοπροσδιορισμό τους ως
Ρωμιοί. Μετά την επικράτηση των διαιρέσεων σε αυτόχθονες- ετερόχθονες και την εισαγωγή της
διχόνοιας εντός του ελληνικού λαού, οι άνθρωποι αυτοί δεν έκριναν αναγκαίο να προσχωρήσουν
συνειδησιακά στην υιοθέτηση της νέας ελληνικής ταυτότητας. Επέλεξαν να αυτοαποκαλούνται όπως
και οι πρόγονοί τους, Ρωμιοί. (Οι κάτοικοι αυτοί θα προσχωρούσαν σε όποια από τις νέες εθνότητες
τους παρείχε τα καλύτερα κίνητρα. Το νέο ελληνικό κράτος τους συμπεριφέρεται ως ετερόχθονες.) Κι
εδώ έρχεται η θεωρία του καθηγητή Νεοκλέους Καζάζη από το μακρινό 1905: «...το πραξικόπημα
τούτο κατά της ελληνικής ενότητος, το προκληθέν δια του ψηφίσματος των αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων...Οι Έλληνες διηρέθησαν εις αυτόχθονας και ετερόχθονας! Αλλ’ άλλοι λαοί,
σοβαρότεροι ημών και εμβριθέστεροι, ει και κατώτεροι την πνευματικήν φύσιν, άλλως εσκέφθησαν
και έπραξαν. Ο βουλγαρικός εγκέφαλος δεν έχει κατά πάσαν πιθανοτητα άπαντα τα πνευματικά
συστατικά του ελληνικού εγκεφάλου. {εδώ φρονούμε ότι ο Καζάζης αναφέρεται σε ζητήματα
ιδιοσυγκρασίας και όχι βιολογίας του κάθε λαού} Αλλ’ έχει τι, ου στερείται ο ελληνικός˙
αντιλαμβάνεται των πραγμάτων, όπως έχουσι˙ πρωτίστως ζητεί το χρήσιμον και το συμφέρον. Ότε
υπό την επικυριαρχίαν της Τουρκίας συνέστη η νέα Βουλγαρία, η βουλγαρική πολιτική δεν
περιωρίσθη εντός των ορίων της ηγεμονίας˙ κατ’ εξοχήν εξεδηλώθη εν Μακεδονία. Οι εκ της χώρας
ταύτης σλαυόφωνοι και βουλγαρόφωνοι, ενίοτε και ελληνόφωνοι πληθυσμοί, μεταβαίνοντες εις
Βουλγαρίαν, ευρίσκουσιν υποδοχήν, παροχήν δημοσίων θέσεων και ό,τι άλλο δύναται να γοητεύσει
συνήθως τον άνθρωπον {ας θυμηθούμε τα προσόντα του δημοσίου υπαλλήλου εν Ελλάδι με το
ψήφισμα των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων}. Τοιούτο τι δεν εγίνετο πρότερον και δεν γίνεται μέχρι της
σήμερον και εν Ρωμουνία και εν Σερβία; Οι Μακεδόνες ούτοι, εν Βουλγαρία εγκαθιστάμενοι,
τιμώμενοι και ισχυροί καθιστάμενοι εν τη χώρα, μεταβάλλονται συν τω χρόνω εις φανατικωτάτους
Βουλγάρους, τουθ’ όπερ σημαίνει εις φανατικωτάτους μισέλληνας. Εις χιλιάδας αριθμούνται οι εκ
Μακεδονίας υπηρετούντες σήμερον εν τω βουλγαρικώ στρατώ και τη βουλγαρική διοικήσει, οι
πλείστοι τούτων ελληνόφωνοι. Δια της μεθόδου ταύτης κατώρθωσεν η ακατέργαστος Βουλγαρία να
δημιουργήσει βουλγαρικόν ζήτημα εν Μακεδονία. Αλλ’ ο υπέροχος ελληνικός εγκέφαλος έπραξεν
παν τουναντίον δια του ψηφίσματος των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων.» (βλ. Νεοκλέους Καζάζη, Ο
Κοινοβουλευτισμός εν Ελλάδι, Αθήνα 1910, σ. 16) {Ο Καζάζης δηλ. αφήνει και κάποια υπονοούμενα
πως οι δραστηριότητες του Μακεδονικού αγώνα είχαν και εμφύλιες διαστάσεις καθώς έχουμε
Μακεδόνες εναντίον Μακεδόνων. Η θέση του αυτή δεν πρέπει άκριτα να απορριφθεί ως ανακριβής,
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Ρωμιοί δεν θα πρέπει να ξενίζει. Η δυσπιστία, ωστόσο, αυτή των ετεροχθόνων (με
ότι αυτή συνεπαγόταν –όπως πρόκριση της ρωμαίικης συνειδησιακής ταυτότητας
έναντι της νέας Ελληνικής που τους εμφανιζόταν) τους καθιστούσε στα μάτια των
«νέων Ελλήνων» ως κάτι το διαφορετικό και όχι πάντως απολύτως ισότιμο με τους
ίδιους.
Γίνεται δηλαδή εν τέλει φανερό ότι η διάκριση μεταξύ αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων λειτούργησε ως το κρίσιμο γεγονός στην διαίρεση και διχόνοια μεταξύ
των ελληνικών πληθυσμών. Αργότερα, μετά από την Μικρασιατική καταστροφή οι
ετερόχθονες της Μ. Ασίας (ανάμεσά τους υπήρχαν και κάποιοι τουρκόφωνοι
Έλληνες, όπως Καραμανλήδες) αντιμετωπίστηκαν από μερίδα του ελληνικού
πληθυσμού με δυσπιστία και έγιναν αποδέκτες υποτιμητικών σχολίων του τύπου
“τουρκόσποροι”37. Αυτές οι συμπεριφορές ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης των
συνδρόμων αυτοχθονισμού και στα νεώτερα χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα μετά τα
ψηφίσματα του 1844.

διότι η χρονική στιγμή που γράφει αυτές τις γραμμές ο Καζάζης είναι το 1905, η χρονική εγγύτητα
δηλαδή προς τα γεγονότα φρονούμε ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάθεση των απόψεών του}.
Ο Καζάζης αποδίδει όλη την μετέπειτα κατάσταση του Μακεδονικού ζητήματος στην ουσιαστική
ώθηση προς απομάκρυνση των Μακεδόνων (σλαβόφωνων αλλά και ελληνόφωνων-κοινώς όλων των
Ρωμιών Μακεδόνων) από την ταύτιση με το ελληνικό κράτος μέσα από το ψήφισμα των
αυτοχθόνων-ετεροχθόνων. Εκεί τα αποδίδει όλα ο Καζάζης, γι’ αυτό και κάνει λόγο για τόσο
μακροχρόνιες συνέπειες του καταστροφικού ψηφίσματος του 1843. Εκεί λοιπόν οδήγησαν τα
σύνδρομα αυτοχθονισμού. Η στροφή αυτών των Ρωμιών στην Βουλγαρική ταυτότητα δεν μπορεί να
θεωρηθεί ελαφρά τη καρδία ως προδοτική ή επιλήψιμη. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι καθόσον
αυτοί ένιωθαν Ρωμιοί και η επίσημη ιδεολογία του ελληνικού κράτους αγνοούσε και υποτιμούσε την
ρωμαίικη ταυτότητα, τότε, καθώς το ελληνικό κράτος δεν αναγνώριζε την αυθεντικότητα των Ρωμιών
και απεμπολούσε από μόνο του ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του («Βυζαντινή»-Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία, κατά τα κελεύσματα των δυτικοτραφών διανοουμένων) συνδεόμενο άμεσα με τους
αρχαίους προγόνους, και οι ίδιοι οι Ρωμιοί αντιμετώπισαν το ελληνικό έθνος- κράτος ως ένα νέο
κράτος. Ό,τι δηλαδή ήταν και τα νέα κράτη που ξεπρόβαλαν γύρω του (άρα δεν υπήρχε
συνειδησιακός έλεγχος των Ρωμιών για όποιο από τα νέα κράτη και να επέλεγαν, αφού όλα νέα
φαίνονταν στους «ετερόχθονες»). Και πράγματι η ιδεολογία του νέου ελληνικού κράτους βασιζόταν
σε αντιφάσεις (με τις οποίες αποφευγόταν επιμελώς κάθε αναμέτρηση), καθώς υποστηριζόταν σε
όλους τους τόνους ότι οι νέοι Έλληνες είναι απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. [Ακόμα και ο
Παπαρρηγόπουλος που ως «ετερόχθονας» φρόντιζε να αναδείξει την θέση του Βυζαντίου στην
ελληνική ιστορία, δεν μπόρεσε να ρυθμίσει ολοκληρωτικά όλες τις παραμέτρους. Για παράδειγμα ως
κριτήριο ελληνικότητας έθετε την γλώσσα (βλ. Κολιόπουλος, ό.π., σσ. 178-179), η γλώσσα όμως των
Βλάχων ήταν η λατινική, των αρβανιτόφωνων τα αρβανίτικα, των σλαβόφωνων τα σλαβικά και των
τουρκόφωνων Ελλήνων τα τούρκικα. Οπότε ούτε η γλώσσα αποτελούσε ασφαλές κριτήριο]. Άρα η
στάση αυτών των Ρωμιών της Μακεδονίας μπορεί να γίνει κατανοητή σε έναν πρώτο βαθμό (όχι
όμως δικαιολογημένη η προδοσία του Πατριαρχείου από ορισμένους και η προσχώρηση στην
σχισματική Εξαρχία).
37
ου
Αντίστοιχα, στα νεώτερα χρόνια, στα τέλη του 20 αιώνα, οι Πόντιοι (κυρίως του Καυκάσου) λόγω
της παλιννόστησής τους μέσω της Ρωσίας και της συνακόλουθης ρωσοφωνίας τους,
αντιμετωπίστηκαν από μέρος της κοινωνίας ως “Ρωσοπόντιοι”.
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Η πατροπαράδοτη νοοτροπία ωστόσο της ρωμαίικης συνείδησης δεν έχει
εξαλειφθεί ακόμη εντελώς από τους λαούς του ελληνικού χώρου, παρά τις
προσπάθειες αρκετών διανοουμένων που ήρθαν από τη Δύση για το αντίθετο. Πρώτα
οι Βλάχοι της σημερινής εποχής δεν απαρνιούνται την ρωμαίική τους ονομασία38,
ούτε την ανά τα χρόνια ιστορία τους καθώς όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Ν. Ι.
Μέρτζου «Ανέκαθεν οι βλαχόφωνοι Έλληνες, ως Ρωμαίοι της καθ’ ημάς Ανατολής και
εμπράγματοι θεματοφύλακες της αυτοκρατορικής κληρονομιάς, είχαν κατά νουν εκείνην
ακριβώς την αυτοκρατορική κοινοπολιτεία των συνοίκων Λαών της καθ’ ημάς
Ανατολής...»39. Ο Μέρτζος στο σημείο αυτό προσπαθεί να συνδέσει τα κελεύσματα
του Ρήγα για την πολυεθνική δημοκρατική δομή που εκείνος πρότεινε επί τη βάσει
του ελληνικού πολιτισμού. Τα σχέδια του Ρήγα φυσικά ήταν πλήρως αντιτιθέμενα
στην θέαση του αυτοχθονισμού40.
Έπειτα και οι Κύπριοι δεν φαίνεται να έχουν ξεχάσει την ρωμαίικη
κληρονομιά τους. Η αποδοχή του Βασίλη Μιχαηλίδη ως «εθνικού ποιητή» από
μεγάλο μέρος των Κυπρίων κάτι τέτοιο αποδεικνύει. Διότι ο Μιχαηλίδης είναι
γνωστός για τους στίχους της «Ρωμιοσύνης» του41. Επίσης, το τελευταίο ποίημα του
Μιχαηλίδη πριν πεθάνει είναι «Το όρομαν του Ρωμιού», όπου περιγράφεται η
ποθούμενη (ειρηνική) επάνοδος των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη και την ΑγίαΣοφία, όταν έχει επέλθει το πλήρωμα του χρόνου. Εαν δεχτούμε ότι ο Μιχαηλίδης
εκφράζει την ψυχοσύνθεση του κυπριακού λαού, δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την
επιβίωση της εχθρικής προς τον αυτοχθονισμό στάσης που υπονοεί συνολική
ρωμαίικη ενότητα.42

38

Παρά τις ως προς αυτό παραινέσεις εδώ και τουλάχιστον 200 χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Κούμας για
παράδειγμα τους προτρέπει «... ταύτα εαν σκεφθούν [...], θέλουν {οι Βλάχοι} ιδείν ότι το όνομα
Ρουμούνοι τους είναι άτιμον και ξένον, και θέλουν λάβειν το ιδικόν των γνήσιον και τίμιον.» (Βλ.
Κ.Μ. Κούμα, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη 1832, τ. 12, σελ. 520-522, ευρισκόμενο στο
Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου, Πηγές της Ιστορίας του νέου Ελληνισμού (1204-1669), τόμος Α΄,
Θεσσαλονίκη 1965, σελ. 24.) Οι Αρμάνοι, αλλά και όλοι οι Βλάχοι γνωρίζουν οι ίδιοι το ποιοί είναι
και δεν περιμένουν να το μάθουν από άλλους. Το όνομα που έφεραν με τιμή οι πρόγονοί τους θα
παραμείνει και σε αυτούς προσφιλές. Η ονομασία “Βλάχοι” άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί
ετεροκαθορισμό.
39
Μέρτζος, ό.π., σ. 71.
40
Ο Ρήγας, υποστηρίζει ο Μέρτζος (ό.π., σσ. 70-71), ότι δεν αποσκοπούσε σε ίδρυση ενός έθνουςκράτους στα πρότυπα της Γαλλικής Επανάστασης (εκτός από τους κρατικούς θεσμούς που από εκεί
είναι εμπνευσμένοι) αλλά σε πολυεθνική Δημοκρατία που θα ενσωμάτωνε όχι μόνο λαούς των
Βαλκανίων αλλά και της Μ. Ασίας και της Αιγύπτου.
41
η
Στο ποίημα «Η 9 Ιουλίου του 1821» και στο «τραγούδιν του Κυπριανού».
42
Και η Ελλάδα όμως έχει ποιητή που προκρίνει την ρωμαιοσύνη των κατοίκων έναντι της ονομασίας
«Έλληνες» η οποία υποδηλώνει την ένταξη των πληθυσμών σε ένα νέο έθνος-κράτος, μια ένταξη η
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Η κυριότερη πάντως περίπτωση όπου Έλληνες τάσσονται αναφανδόν υπέρ
της ρωμαίικης (και άρα μη αυτοχθόνου) ταυτότητάς τους είναι αυτή των Ποντίων. Οι
Πόντιοι είναι οι μόνοι από τους Ελληνικούς λαούς που διατηρούν σε τόσο μεγάλο
βαθμό ζωντανή την ανάμνηση της Ρωμανίας. Ίσως αυτό να οφείλεται και στο ότι
υπήρχε επί δυόμιση αιώνες ένα ποντιακό ανεξάρτητο κράτος, η Αυτοκρατορία της
Τραπεζούντας, κάτι που δεν συνέβη σε άλλες ελληνικές περιοχές. Οι Πόντιοι
επικαλούνται συχνότατα την Ρωμανία με επιγραφές κλπ όταν δηλώνουν ότι «...η
Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...». Στα ποντιακά τραγούδια η
αναφορές στη Ρωμανία είναι πάμπολλες. Στο χρονικό του Πανάρετου (1400 μ.Χ.
περίπου) οι αναφορές είναι για Ρωμαίους. Και μάλλον αυτός ο όρος είναι που
προσδιορίζει επακριβώς τους Ποντίους. Ο όρος «Πόντιος» δηλώνει μάλλον σήμερα
γεωγραφική προέλευση και είχε εκλείψει για πολλούς αιώνες. Ο προσδιορισμός
γεωγραφικής προέλευσης43 λοιπόν σήμερα για τους απογόνους της Αυτοκρατορίας
της Τραπεζούντας είναι «Πόντιοι», ενώ ο όρος εθνολογικής καταγωγής είναι
«Ρωμαίοι». Αυτόν τον όρο διατήρησαν και οι εκμουσουλμανισθέντες Πόντιοι μετά το
1922, οι οποίοι ψάχνουν σήμερα την καταγωγή τους με μόνο εργαλείο τους την

οποία ναι μεν συσπειρώνει εθνικά γύρω από ένα κέντρο τον απελευθερωθέντα ελληνικό λαό,
αποξενώνει ωστόσο το μέρος αυτού του λαού ο οποίος είχε την ατυχία να βρίσκεται σε μη
απελευθερωμένα εδάφη (και οι άνθρωποί του αυτοπροσδιορίζονταν Ρωμιοί). Ο Κωστής Παλαμάς
λοιπόν, χωρίς φυσικά να απαρνιέται την αρχαία κληρονομιά, προτείνει: «Τα δύο τούτα λόγια
{«Ρωμιός», «Ρωμιοσύνη»}, επειδή δε μας έρχουνται, ίσα ολόϊσα, από την εποχή του Περικλή,
παραμερίστηκαν αγάλια, αγάλια, από την επίσημη γλώσσα, καθώς κι' όλα τα λόγια τα
δυσκολομέτρητα της ζωής και της αλήθειας. Έλληνες, για να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του
κόσμου˙ πραγματικά, Ρωμιοί. Το όνομα (Ρωμιός) κάθε άλλο είναι παρά ντροπή. Αν δεν το περιζώνει
αγριλιάς στεφάνι από την Ολυμπία, το ανυψώνει στέμμα ακάνθινο μαρτυρικό και θυμάρι μοσκοβολά
και μπαρούτη. Δείχνει ίσα ίσα τη ζωή και την πραγματικότητα της λέξης το ότι αυτή μας ήρθε
πρόχειρα στην ειλικρινή μας και στην πιο φωτεινή μας ψυχική κατάσταση - στη συνείδηση του
ξεπεσμού μας- για να διαλαλήσουμε τον ξεπεσμόν αυτό, πιο πολύ από το γιορτιάτικο και από το
δυσκίνητο τόνομα Έ λ λ η ν, ακόμη και από το όνομα Έ λ λ η ν α ς, που είναι κάπως πιο
δυσκολορρίζωτο από το Ρ ω μ ι ό ς, και κρατούσε ως τα χτες ακόμη την αρχαία ειδωλολατρική
σημασία. ». (ο τονισμός δικός μας, βλ. Κωστή Παλαμά, Άπαντα, Τόμος ΣΤ, 1969 σ. 277).
43
Και το λέμε αυτό διότι «Πόντιοι» δεν είναι οι σημερινοί Τούρκοι κάτοικοι που εποίκισαν τον Πόντο
από αλλού. Δεν είναι Πόντιος δηλαδή όποιος γεννιέται και μεγαλώνει στην περιοχή του Πόντου,
αλλά μόνο όποιος έχει ρωμαίικη καταγωγή και συνείδηση. Οι σημερινοί έποικοι του Πόντου μπορεί
να δηλώσουν «Πόντιοι» ως τρίτη γενιά των εποικισάντων, όμως Πόντιοι δεν είναι με την σημασία
που αποδίδουμε εμείς οι Ελληνες στον όρο. (Οι εκμουσουλμανισθέντες- ελληνόφωνοι Τούρκοι όμως
της περιοχής του Πόντου σήμερα παραμένουν φυλετικά Πόντιοι, δεν άλλαξε η φυλετική τους
καταγωγή με την αλλαγή θρησκεύματος, άλλωστε και η ελληνική τους γλώσσα διατηρήθηκε). Καθότι
λοιπόν ο γεωγραφικός όρος πλέον αποβαίνει πηγή σύγχυσης, ίσως θα πρέπει να αρχίσει να
αντικαθίσταται η χρήση του με τον κλασικό όρο «Ρωμαίοι» ο οποίος διατηρείται άλλωστε ζωντανός
στην ποντιακή παράδοση [ιδίως δε στους Πόντιους τους παλινοστήσαντες μέσω της πρώην
ου
Σοβιετικής Ένωσης μέχρι και το τέλος του 20 αιώνα (και οι οποίοι, μη έχοντας έρθει σε επαφή με τα
επίσημα εθνικά ιδεολογήματα του νεοελληνικού κράτους, καθότι από τον Πόντο μετέβησαν άμεσα
στην Ρωσία, είναι πιο «αγνοί» και ανεπηρέαστοι στον τρόπο σκέψης τους)].
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γνώση πως η γλώσσα που μιλάνε λέγεται ρωμαίικα44. Αυτό (πρέπει να) τους οδηγεί
στο δεδομένο ότι είναι μεν Τούρκοι πολίτες, Ρωμαίοι όμως στην καταγωγή.
Στις τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις ελληνικών ομάδων γίνεται φανερή η
επιβίωση του ρωμαίικου χαρακτήρα

όσον αφορά την συγκρότηση εθνολογικής

ταυτότητας. Είναι οι χαρακτηριστικότερες ίσως περιπτώσεις «ετεροχθόνων» οι οποίοι
παρά τις πιέσεις δεν απεμπόλησαν τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Εαν
μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι οι αυτοαποκαλούμενοι «αυτόχθονες» κάτοικοι της
Ελλάδος ασπάστηκαν μια αίολη θεωρία περί αμιγούς φυλετικής προέλευσης μόνον
από τους αρχαίους Έλληνες, είναι φανερό ποιοί –οι αυτόχθονες ή οι ετερόχθονεςβρίσκονται πιο κοντά στην συνειδητοποίηση της ιστορικής αλήθειας. Και επειδή η
δύσκολη εποχή του σήμερα απαιτεί από το ελληνικό έθνος να επιστρατεύσει όλες τις
ζωτικές του δυνάμεις ώστε να επιβιώσει και να εξέλθει από το διαφαινόμενο
αδιέξοδο, γίνεται αντιληπτό ότι σήμερα το αίτημα του να γνωρίζει το ελληνικό έθνος
την ταυτότητά του είναι πιο επίκαιρο και πιο επιτακτικό από ποτέ. Κι επειδή η
αναδίφηση και αναψηλάφηση του ζητήματος των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων κατέχει
κομβικό ρόλο σε αυτήν την απόπειρα εθνικής αυτογνωσίας, φρονούμε ότι οι

44

Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται προ του 1821 για να περιγράψει και την ελληνική καθομιλούμενη
γλώσσα, δηλαδή την «Δημοτική». Οι ιερομόναχοι Δανιήλ Φιλιππίδης και Γρηγόριος Κωνσταντάς έτσι
-Ρωμέικα- αποκαλούν την καθομιλούμενη γλώσσα όταν σε ένα κείμενό τους την υπερασπίζονται
έναντι της «καθαρεύουσας», την οποία αντιμετωπίζουν ως ένα “αφύσικο και άμορφο τέρας” ως
ανάμιξη των αρχαίων (τα ονομάζουν Ελληνικά) και της καθομιλουμένης (βλ. Δανιήλ και Γρηγορίου
των Δημητριέων, Γεωγραφία νεωτερική, Βιέννη 1791, τ.1, σσ. 177-183, ευρισκόμενο στο Απόστολου
Ε. Βακαλόπουλου, Πηγές της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού (1669-1812), τόμος 2, Θεσσαλονίκη
1977, σσ. 166-170). Άρα ο όρος “Ρωμαίικα” φαίνεται να είναι πιο ακριβής από τα “ποντιακά” όσον
αφορά τον χαρακτηρισμό της γλώσσας, αφού ο όρος Ρωμαίικα αναφαίνεται ως πιο ιστορικός καθότι
παλαιότερος. Ο όρος Δημοτική για τα Ρωμαίικα είναι μεταγενέστερος, δηλαδή αυτό που εμείς
σήμερα ονομάζουμε «Δημοτική» (ως καθομιλουμένη) είναι τα κοινώς λεγόμενα Ρωμαίικα. (Ο
ένθερμος υποστηρικτής της ρωμαίικης γλώσσας (δημοτικής) Αργύρης Εφταλιώτης, για τον λόγο αυτό
θα ονομάσει το βιβλίο του Ιστορία της Ρωμιοσύνης, και στον πρόλογο -που αποτελεί δημόσια
επιστολή προς τον “δάσκαλο” Ψυχάρη- θα σημειώσει «Πιό άταχτο και πιο άμαθο πράμα δεν άκουσα
παρά να τη λεν τη ρωμαίϊκη γλώσσα Ψυχαρική» -βλ. Αργύρη Εφταλιώτη, Ιστορία της Ρωμιοσύνης,
πρώτος τόμος, Αθήνα 1901. Εξ’ αιτίας των αντιδράσεων που το βιβλίο προκάλεσε, σε υπεράσπιση
του Εφταλιώτη και του εθνικού μας ονόματος «Ρωμιοί» είχε σπεύσει ο Κωστής Παλαμάς. Ας
θυμηθούμε ότι και ο Βηλαράς ακόμη, για “Ρομεηκη γλοσα” μιλούσε όταν θέλησε να αναφερθεί σε
μια μορφή υπεραπλουστευμένης δημοτικής. Το ίδιο ακόμη πρωτύτερα έκανε και ο Δ. Καταρτζής˙
όταν αναφερόταν στην καθομιλουμένη -την οποία και υποστήριζε- εκανε λόγο για τα ρωμαίικα, ενώ
«ελληνικά» χαρακτήριζε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Βλ. και Ολυμπία Βρακοπούλου, Απόψεις του
Δημητρίου Καταρτζή (1730-1807) για την αγωγή, την εκπαίδευση και τη γλώσσα: η εποχή, οι
επιδράσεις και η διάχυση των ιδεών του, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 56. Τέλος, πολύ
χαρακτηριστική περίπτωση ήρωα του 1821 ο οποίος ονόμαζε την γλώσσα μας ρωμαίικα, κατά την
επικρατούσα κατά τους προηγούμενους αιώνες ονομασία της, είναι ο Μάρκος Μπότσαρης, ο οποίος
και συνέγραψε σε νεαρή ηλικία «Λεξικόν της Ρομαϊκοίς και Αρβανητηκοίς Απλής», δηλαδή ελληνοαρβανίτικο λεξικό).
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προβληματισμοί και οι επιστημονικές έρευνες πάνω στο θέμα του εντοπισμού και της
στηλίτευσης των εθνικά επιζήμιων συνδρόμων αυτοχθονισμού ανταποκρίνονται σε
μια ιστορική αναγκαιότητα. Την αναγκαιότητα αυτή φιλοδοξεί να υπηρετήσει από το
ταπεινό της μετερίζι και η παρούσα εργασία, η οποία ερευνά την κρίσιμη χρονική
στιγμή (στην έναρξη του νέου ελληνικού κράτους) που αποτέλεσε μια από τις νίκες
του αυτοχθονισμού.
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Τα γεγονότα

Οι εξελίξεις 1821- 1843
Η αφήγηση των γεγονότων που οδήγησαν στην απόφαση περί αυτοχθόνωνετεροχθόνων του 1844 θα πρέπει να ξεκινάει από την έναρξη του νέου ελληνικού
κράτους, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις προηγηθείσες ενέργειες και αποφάσεις.
Συγκεκριμένα η παρούσα εργασία θα προβεί σε σύντομη παράθεση των εξελίξεων
από το 1822 (Ά Εθνική Συνέλευση) κι έπειτα, έως την περίοδο 1843-44 (εν Αθήναις
Εθνική Συνέλευση που προέκυψε από την 3η Σεπτεμβρίου) όπου συντελείται νομική
αναγνώριση της διάκρισης μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Η κίνηση προς την
κατεύθυνση της διάκρισης

φαίνεται

να ξεκινάει το

182245, έτσι

λοιπόν η

νοηματική-αιτιακή σύνδεση με τις προηγηθείσες χρονικά εξελίξεις που οδήγησαν στο
ψήφισμα του 1844 θεωρείται χρήσιμη για την συνολική ιστορική επισκόπηση.
Δέκα μήνες μετά την έναρξη του αγώνος, τον Ιανουάριο του 1822, οι
συντάκτες που απετέλεσαν την Συνέλευση της Επιδαύρου προς έκδοση Συντάγματος,
θέσπιζαν ότι: «Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της Επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις
Χριστόν, εισίν Έλληνες, και απολαμβάνουσιν άνευ τινός διαφοράς όλων των πολιτικών
δικαιωμάτων» και «η Διοίκησις θέλει φροντίσει να εκδόσει προσεχώς νόμον περί
πολιτογραφίσεως των ξένων, όσοι έχουσι την επιθυμίαν να γίνωσι Έλληνες».46
45

Για την άποψη που συνδέει τις αποφάσεις του 1843-44 περί αυτοχθονισμού με τις εξελίξεις που
συντελούνταν στον ελληνικό χώρο ήδη από το 1822, βλ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου, Ρωμηοσύνη
Ρωμανία Ρούμελη, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 190-200.
46
Βλ. στο Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, Α.Ε.Π., τ.3.1, σσ. 25-26. Το Σύνταγμα της Β΄Εθνικής
Συνέλευσης του Άστρους του 1823 προβλέπει: «Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της Επικρατείας της
Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστον, εισίν Έλληνες, και απολαμβάνουσι άνευ τινός διαφοράς όλων των
πολιτικών δικαιωμάτων. Ομοίως Έλληνες εισί, και των αυτών δικαιωμάτων απολαμβάνουσι, όσοι
έξωθεν ελθόντες, και την ελληνικήν φωνην πάτριον έχοντες, και εις Χριστον πιστεύοντες ζητήσωσι,
παρρησιαζόμενοι εις τοπικήν Ελληνικής Επαρχίας αρχήν, να εγκαταριθμηθώσι δι' αυτής εις τους
πολίτας Έλληνας». Το Σύνταγμα της Γ΄Εθνικής Συνέλευσης στην Τροιζήνα επίσης θεσπίζει: «Έλληνες
είναι, α' Όσοι αυτόχθονες της Ελληνικής Επικρατείας, πιστεύουσιν εις Χριστον. β' Όσοι από τους υπό
τον οθωμανικόν ζυγόν, πιστεύοντες εις Χριστόν, ήλθαν και θα έλθωσιν εις αυτήν. γ' Όσοι αυτόχθονες
και μη, και οι τούτων απόγονοι, πολιτογραφηθέντες εις ξένας Επικρατείας προ της δημοσιεύσεως του
παρόντος Συντάγματος, έλθωσιν εις την Ελληνικήν Επικράτειαν, και ορκισθώσι τον Ελληνικόν όρκον.
ε' Όσοι ξένοι έλθωσι και πολιτογραφηθώσιν» Το Σύνταγμα της Ε΄ Εθνικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο
το 1832 αναφέρει «Έλληνες είναι· α' Όσοι αυτόχθονες της Ελληνικής Επικρατείας πιστεύουσιν εις
Χριστόν. β' Όσοι εις ξένας Επικρατείας εγεννήθησαν εκ γονέων αυτοχθόνων, ή εκ μόνου πατρός
Έλληνος, και πρεσβεύουσι την πάτριον θρησκείαν. γ' Όσοι πρεσβεύοντες την επικρατούσαν
θρησκείαν, ομόγλωσσοι και ετερόγλωσσοι, συνέτρεξαν εις την Ελλάδα και συναγωνίσθησαν μετά
των αυτοχθόνων εν τω διαστήματι του ιερού προς την ελευθερίαν αγώνος. δ' Όσοι εκ των
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Η Ε. Βόγλη αναφέρει ότι το πρώτο από τα δύο προαναφερθέντα άρθρα
επαναλαμβάνεται με συνέπεια σε όλα τα ελληνικά συντάγματα εως το 1832.47
Σύμφωνα και με τα συμπεράσματα του Ι. Ρωμανίδη, τα θεσπισθέντα από το 1822 εως
το 1832 έθεταν ως κύριο γνώρισμα του ποιος είναι Έλληνας, την εντός της Ελλάδας
κατοικία και σταθερή διαμονή αλλά και την πίστη στην πάτρια θρησκεία. Αυτό το
γνώρισμα πάντως ίσχυε μόνο υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις: α) να είναι κάποιος
αυτόχθονας ή β) εάν είναι ετερόχθονας να υπήρξε συναγωνιστής ή υπό διαφόρους
όρους πολιτογραφηθείς και να αναγνωρίζει ως πάτριον γλώσσα την ελληνική. Εξ’
αυτών των δεδομένων συνάγεται ότι δεν είναι (δεν αναγνωρίζονται υπό των άρθρων
ως) Έλληνες οι κάτοικοι των μη απελευθερωμένων περιοχών: «Ακόμη και οι εκτός
των τελικώς απελευθερωθεισών επαρχιών συναγωνισθέντες...δεν θεωρούνται Έλληνες
διότι επολέμησαν αλλά μόνον όταν και εφ' όσον έλθουν και κατοικήσουν εις την
Ελλάδα».48 Αντιμετωπιζόμενο το ζήτημα των ετεροχθόνων υπό αυτή την θέαση και
συνδεόμενο με ένα τέτοιο υπόβαθρο, είναι σαφές ότι καθίσταται ως θέμα
κρισιμοτάτης σημασίας. Οι τελικές αποφάσεις λοιπόν που έμελλαν να ληφθούν από
την Εθνική Συνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου θα ήταν καθοριστικές. Είναι σημαντικό
πάντως να σημειωθεί ότι ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιω. Καποδίστριας,
επέδειξε ευνοϊκή διάθεση και πολιτική προς τους ετερόχθονες. Η προαίρεσή του
γίνεται κατανοητή και από το γεγονός της καταγωγής του από τα Ιόνια Νησιά που
ήταν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κυβερνήτης έδειξε εμπιστοσύνη στους
ετερόχθονες, διορίζοντας κάποιους από αυτούς στις ανώτατες διοικητικές θέσεις
αλλά και προσκαλώντας άλλους να προσέλθουν στην ελληνική επικράτεια προς
επάνδρωση

του

κρατικού

μηχανισμού.49

Οι

αυτόχθονες

ένιωσαν

ωστόσο

πρεσβευόντων την επικρατούσαν θρησκείαν ήλθον προ ενός έτους εις την Ελλάδα, και έχουσι
σταθεράν κατοικίαν εις μίαν κοινότητα, ζώντες από της τέχνης ή βιομηχανίας των, εάν παραιτηθώσι
πρότερον επισήμως από του να είναι υπήκοοι άλλου κράτους. ε' Όσοι αλλοεθνείς εις Χριστον
πιστεύοντες ήλθον και συνηγωνίσθησαν μετά των αυτοχθόνων τρία έτη τον της ελευθερίας αγώνα,
έχουν αποδείξεις των εκδουλεύσεων και της τίμιας διαγωγής των, και ενυμφεύθησαν Ελληνίδα, ή
ευρίσκονται την σήμερον διαμένοντες εις την Ελλάδα· αλλ' οι τοιούτοι υποχρεούνται να παραιτηθώσι
πρότερον επισήμως από του να είναι υπήκοοι και υπό την προστασίαν άλλης δυνάμεως. στ' Όσοι εις
το εξής γένωσι δεκτοί ως Έλληνες κατά τους επί τούτου εν τω παρόντι νόμους» και «Η προθεσμία της
εις την Ελλάδα διαμονής προς πατριογράφησιν, αφ' ου καιρού ο θέλων να συγκαταριθμηθή μεταξύ
των Ελλήνων, φανέρωση εγγράφως την θέλησίν του εις την Δημογεροντίαν της κοινότητος όπου
κατοικεί» Τα αποσπάσματα που τέθηκαν ακολουθούν την επιλογή του Ρωμανίδη, όπως τα
παρουσίασε κατά την δική του διαπραγμάτευση του ζητήματος των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων. Οι
υπογραμμίσεις είναι δικές του (βλ. Ρωμανίδης, ό.π. σσ. 195-195).
47
Ελπίδα Κ. Βόγλη, «Έλληνες το γένος»: Η ιθαγένεια και η ταυτότητα στο εθνικό κράτος των Ελλήνων
(1821-1844), ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ., 2013, σ. 43
48
Ρωμανίδης, ό.π., σσ. 197-198.
49
Βόγλη, ό.π., σσ. 102-103.
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παραγκωνισμένοι με αυτές τις ενέργειες. Οι αντιπαραθέσεις που προκλήθηκαν αλλά
και η πίεση εκ μέρους αυτοχθόνων υποχρέωσαν τον Καποδίστρια σε υπαναχώρηση
από τις αρχικές του θέσεις και επιδιώξεις αλλά και στον αναγκαστικό προσεταιρισμό
(υιοθέτηση) των επίμονων αξιώσεων των αυτοχθόνων.50 Η εποχή του Καποδίστρια
είναι το χρονικό σημείο που εντοπίζει ο Κ. Θ. Δημαράς την έναρξη της διάκρισης
ανάμεσα σε Έλληνες και Ελλαδίτες.51
Η εισαγωγή του γλωσσικού κριτηρίου στις διατυπώσεις των άρθρων και των
ψηφισμάτων ήταν ένα γεγονός που προκαλούσε σύγχυση, καθώς η «ελληνοφωνία»
δεν αποτελούσε στην πραγματικότητα ασφαλές κριτήριο διάκρισης περί του ποιός
είναι Έλληνας. Η εισαγωγή αυτού του κριτηρίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (Άστρος)
προκαλεί ερωτηματικά52. Οι Σουλιώτες για παράδειγμα εξακολουθούσαν να μιλούν
την μητρική τους γλώσσα, Αρβανίτικα, έστω κι αν είχε διαδοθεί μεταξύ τους η
ελληνοφωνία. Ο Μάρκος Μπότσαρης αλλά και διάφοροι αγωνιστές του ’21
χρησιμοποιούσαν άλλη γλώσσα από την ελληνική, χωρίς αυτό να τους κάνει λιγότερο
Έλληνες. Ο Κούμας το 1830 αντιμετώπιζε τους Βλάχους όχι ως ξεχωριστό έθνος
αλλά ως λαό εθνικώς συγγενικό με τους Έλληνες (...των αυτών προγόνων απόγονοι),
καίτοι η πάτριος γλώσσα τους ήταν διαφορετική.53 Ο Κολιόπουλος αποφαίνεται εν
τέλει ότι την εποχή εκείνη επικρατούσε αρκετή σύγχυση ως προς τα στοιχεία που
θεωρήθηκαν ως προσδιορίζοντα την ελληνική εθνική ταυτότητα.54

50

Αυτόθι, ό.π., σ. 106. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Καποδίστρια στον φίλο του Εϋνάρδο
περί της αιτιολόγησης μη επιλογής του ετερόχθονα πρίγκηπα Σούτσου ως διπλωματικού πράκτορα
στο Παρίσι: «Εξ ανάγκης πρέπει να στείλων τινά των εγχωρίων (διότι τον Σούτσο) ενταύθα δεν τον
γνωρίζουσιν ως Έλληνα. Ίσως δε αργότερα τον δεχθώσιν» (βλ. επιστολή του Ι. Καποδίστρια προς τον
ιππότη Εϋνάρδο στο Παρίσι, 30 Μαρτίου 1829, Επιστολαί Ι. Α. Καποδιστρίου, τ. 3, σ. 77, ευρισκόμενο
στο: Βόγλη, ό.π., σ. 106). Να σημειωθεί τελικά ότι τα σχέδια και οι προθέσεις του Καποδίστρια για
αναγνώριση και υποδοχή των ετεροχθόνων δεν στάθηκε κατορθωτό να ευοδωθούν στο σύντομο
διάστημα της διοίκησής του.
51
Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 1985, σ. 337: «Ο Καποδίστριας εδοκίμασε να
προσελκύσει όμορες ελληνικές οικογένειες...Η διάκριση ανάμεσα σε Έλληνες και Ελλαδίτες, η οποία
πολύ γλήγορα θα πάρει σαφέστερα συνειδησιακά σχήματα, έχει κιόλας αρχίσει να διαγράφεται».
52
Η Βόγλη αναφέρει «Η εμφάνιση τη δεδομένη χρονική στιγμή ενός τέτοιου κριτηρίου δεν είναι
εύκολο να εξηγηθεί. Αντίθετα μάλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλιση από τις αρχικές
επαναστατικές διακηρύξεις, από τη στιγμή που ο Αγώνας των Ελλήνων ενάντια στους αλλοφώνους
κατακτητές τους ουδέποτε συνδέθηκε με αιτήματα που βασίζονταν στη γλωσσική τους
ιδιαιτερότητα» (Βλ. Βόγλη, ό.π. σ. 130).
53
Αυτόθι, ό.π., σσ. 135-136.
54
Ιωάννη Σ. Κολιόπουλου, Η «πέραν» Ελλάς και οι «άλλοι» Έλληνες: το σύγχρονο ελληνικό έθνος και
οι ετερόγλωσσοι σύνοικοι Χριστιανοί (1800-1912), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 66.
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Τα γεγονότα 1843-44
Το περιορισμένο πλαίσιο της παρούσης εργασίας επιτρέπει μια περιληπτική
και γενική μόνο αναφορά στα γεγονότα της Εθνοσυνέλευσης55 που σχετίζονταν με τις
συζητήσεις του ζητήματος των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων. Η πηγή από όπου κυρίως
θα αντληθούν οι πληροφορίες είναι τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της
Εθνοσυνέλευσης του 1843-4456 ενώ παράλληλα θα γίνονται αναφορές και σε έργα
που μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά της αφήγησης ως παράθεμα. Στο
σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ενδελεχής έρευνα, για το θέμα που μελετάται, έγινε
από τον καθηγητή Ιστορίας Ι. Δημάκη (Πανεπιστήμιο Μόντρεαλ και Αθηνών) στο
έργο του Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων57. Ο Δημάκης, μετά από λεπτομερή μελέτη των πρακτικών της
συντακτικής συνέλευσης διαπιστώνει ότι «το θέμα των δικαιωμάτων των
ετεροχθόνων είχε πάρει μεγαλύτερη έκταση από ό,τι συνήθως πιστεύεται και
απασχόλησε τους πληρεξούσιους, ως προς ορισμένες ειδικές πλευρές του, τόσο πριν
όσο και μετά από την κύρια συζήτηση του μηνός Ιανουαρίου»58. Η παρατήρηση αυτή
του Δημάκη, ότι το θέμα είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο συνήθως
πιστεύεται, είναι ιδιαιτέρως σημαντική και αιτιολογεί συνεπώς την ένταση που
σημειώθηκε κατά τις συζητήσεις για το θέμα. Ο Δημάκης, σχολιάζοντας επίσης τον
αντίκτυπο του ζητήματος, δεν διστάζει να κάνει λόγο και για κρίση «ταυτότητας» η
οποία συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία της εποχής.59
Οι πληρεξούσιοι της Εθνοσυνέλευσης χωρίστηκαν κατά την διαπραγμάτευση
του ζητήματος των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων σε δύο παρατάξεις, αυτήν που
55

Η Εθνοσυνέλευση του 1843-44 πήρε το όνομά της από το κίνημα το οποίο την προκάλεσε, δηλ.
ης
Εθνοσυνέλευση της 3 Σεπτεμβρίου. Τυπικός πρόεδρος ήταν ο αιωνόβιος Πανούτσος Νοταράς ενώ
αντιπρόεδροι (εκτελόντες τα καθήκοντα του προέδρου) εξελέγησαν κατά σειρά ο Μαυροκορδάτος, ο
Μεταξάς, ο Κωλέττης και ο Α. Λόντος. Τέσσερα ήταν τα ζητήματα που προκάλεσαν μακρές
συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση: α) το εκκλησιαστικό ζήτημα, β) το ψήφισμα για τους αυτόχθονεςετερόχθονες, γ)το ζήτημα της διαδοχής και δ) η δημιουργία ή όχι Γερουσίας . Ο αριθμός των
πληρεξουσίων της Συνέλευσης ανήλθε σε 243, από αρκετά μέρη, απελευθερωμένα και μη. Μια
ιδιομορφία στην αναλογία ήταν ο αριθμός των Μανιατών πληρεξουσίων, οι οποίοι στηριζόμενοι στα
παλιά τους προνόμια εκλέχθηκαν 20 τον αριθμό, ενώ η αναλογία των 36.000 ανθρώπων της Μάνης
προέβλεπε την εκλογή μόνο 8 πληρεξουσίων. (βλ. Δημήτρη Φωτιάδη, Όθωνας. Η μοναρχία, Αθήνα
1963, σσ. 346 και 350).
56
Η της τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις, Πρακτικά, Εν Αθήναις, εκ του Βασιλικού
τυπογραφείου. (Επίσης τα πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης δημοσιεύονταν σε συνέχειες στις
εφημερίδες της εποχής).
57
Ιωάννη Δημάκη, Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων,
Αθήνα 1991.
58
Δημάκης, ό.π., σ. 7 (Πρόλογος).
59
Αυτόθι, ό.π., σ. 8.
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υποστήριζε τους αυτόχθονες και την αντίπαλη των ετεροχθόνων, και στην διάρκεια
12 συνεδριάσεων προέβησαν σε αντεγκλήσεις και προσπάθειες προώθησης των
εκατέρωθεν απόψεών τους. Από την υπέρ των αυτοχθόνων ομάδα ξεχώριζαν ο Ρήγας
Παλαμήδης, ο Δημήτριος Πλαπούτας, ο Κανέλλος Δεληγιάννης, ο Μακρυγιάννης, ο
Θεοδωράκης Γρίβας και ο Κορφιωτάκης. Από την ομάδα υπέρ των δικαιωμάτων των
ετεροχθόνων σημαντικότεροι ήταν ο Κωλέττης, ο Νικόλαος Καλλέργης, ο E. Σίμος, ο
Πετσάλης, ο Ιωάννης Βελέντζας και ο Αξελός. Σε αυτούς προστέθηκε τελικά και ο
πρωθυπουργός Μεταξάς.60 Στην ομάδα υπέρ των αυτοχθόνων γίνεται έτσι αντιληπτή
η παρουσία και αγωνιστών του ’2161, ενώ στην άλλη ομάδα αρκετά ήταν τα πρόσωπα
των γνωστών πολιτικών.
Η αντίδραση της ομάδας υπέρ των αυτοχθόνων, προς την υφιστάμενη ως προς
τα δικαιώματα των «νεήλυδων» κατάσταση ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου 1844 με την
έναρξη της συζήτησης για το 3ο άρθρο του Συντάγματος (περί ελληνικής
ιθαγένειας62). Ακολούθως ανεγνώσθη μια αναφορά υπογεγραμμένη από 2600
πολίτες, η οποία τοποθετούνταν κατά «του σφετερισμού και της παραγκώνισης» των
αγωνιστών και των συγγενών τους από τις δημόσιες θέσεις. Ως υπαίτιοι της
κατάστασης αυτής αναγνωρίζονταν «οι ελθόντες εις την Ελλάδα ξένοι»63. Αυτός ο
χαρακτηρισμός περιελάμβανε (εκτός από τους Βαυαρούς) και τους Έλληνες που
έρχονταν από τις αλύτρωτες περιοχές. Ο μακροσκελής κατάλογος των υπογραφών
60

Τρύφωνος Ευαγγελίδου, Ιστορία του Όθωνος, βασιλέως της Ελλάδος (1832-1862), Αθήνα 1894, σ.
268 και Δημήτρη Φωτιάδη, Όθωνας. Η μοναρχία, Αθήνα 1963, σ. 353
61
Όπως έχει σημειωθεί, οι αγωνιστές του ’21 δεν γνώριζαν οπωσδήποτε τι συνεπαγόταν η
υποστήριξη αυτοχθονικών θέσεων. Ο Επ. Κυριακίδης υποστηρίζει γενικά για τους υπέρμαχους των
αυτοχθονικών θέσεων στην Εθνοσυνέλευση: «Ότι οι εισηγηταί της ολεθρίας ταύτης γνώμης ουδαμώς
προετίθεντο την διαίρεσιν του Έθνους, τούτο είναι βέβαιον και η ιστορία καθήκον έχει να υποδείξῃ
τούτο διασώζουσα αυτούς από της αυστηράς εθνικής καταδίκης, βέβαιον όμως αφ΄ετέρου είναι ότι
εποιήσαντο μέγιστον σφάλμα... » (βλ. Επαμεινώνδα Κυριακίδου, Ιστορία του σύγχρονου Ελληνισμού,
τόμος Α΄, Αθήνα 1892, σ. 488). Υπήρξαν ωστόσο και (ακραίες) τοποθετήσεις συγγραφέων όπως του
Α. Σκανδάμη, ο οποίος, έναν αιώνα αργότερα, θα υποστήριζε ότι «η πρότασις των αγωνιστών
ισοδυνάμει με πολιτικήν καταδίκην του υπόδουλου Ελληνισμού. Ισοδυνάμει με προδοσίαν εναντίον
της ενότητος του Έθνους...» (βλ. Ανδρέα Σπ. Σκανδάμη, Σελίδες πολιτικής ιστορίας και κριτικής. Η
τριακονταετία της βασιλείας του Όθωνος, 1832-1862, τόμος Α΄, Αθήνα 1961, σ. 651).
62
Ο Πετρόπουλος υποστήριξε ότι οι υπέρμαχοι των θέσεων των αυτοχθόνων, προκειμένου να
αποκαταστήσουν την ανισορροπία ανάμεσα στους αυτόχθονες και ετερόχθονες, απέβλεπαν στον
αποκλεισμό των δεύτερων από την ελληνική ιθαγένεια (ανακαλεί μάλιστα και ανάλογο περιστατικό
από το 1825-26, όπου «παλικάρια της Δυτικής Ρούμελης...οργάνωσαν μια κίνηση αυτοχθόνων για να
αναχαιτίσουν την αυξανόμενη επιρροή των Σουλιωτών που είχαν φτάσει στην περιοχή τους.»). Βλ. J.
A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), τ. Β΄, 1986, σ.
613. Επίσης ο Πετρόπουλος κάνει αναφορά σε ακραίες προτάσεις τροπολογιών που υποβάλλονταν.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση για παράδειγμα υποβλήθηκαν επτά διαφορετικές επίσημες
τροπολογίες. Η πιο ακραία από αυτές απαιτούσε, ως προϋπόθεση για την ιθαγένεια, μόνιμη διαμονή
είκοσι ετών (βλ. Petropulos, ό.π., σ. 613).
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Φωτιάδη, ό.π., σ. 352-353
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που συνόδευαν τις προτάσεις υπέρ των αυτοχθόνων, είναι κατά τον Διαμαντούρο
αποτέλεσμα αποδεικτικό μιας καλά οργανωμένης προσπάθειας.64 Στη συνέχεια της
συζήτησης οι τόνοι ανεβαίνουν όταν ο Μακρυγιάννης θέτει το ζήτημα χωρίς
περιστροφές: «Από τον πατριωτισμό μας εσαπίσαμεν το σπίτι μας˙ μας φθάνει πλέον ο
πατριωτισμός... Αυτοί [δηλαδή οι ετερόχθονες] εκάθησαν τόσα χρόνια και έτρωγαν
ψωμί και έφεραν την πατρίδα μας άνω-κάτω. Ας καθίσωμεν τώρα και ημείς να
φάγωμεν ψωμί»65. Η γλώσσα του Μακρυγιάννη, αν και απλοϊκή, δύναται να
εκφράσει λακωνικά την ουσία και το περιεχόμενο του αιτήματος των αυτοχθόνων.
Στις διαβουλεύσεις της 12ης Ιανουαρίου στην Εθνοσυνέλευση, πληρεξούσιος της
πλευράς των ετεροχθόνων υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες είχαν ως σκοπό τους την
ελευθερία του έθνους και γι’αυτό ο πολίτης δεν θα πρέπει να διακρίνεται του
Έλληνος. Εκλαμβάνει ως αδικία τον επιχειρούμενο αποκλεισμό των Ηπειρωτών,
Μακεδόνων Θεσσαλών και Κρητών οι οποίοι έλαβαν τα όπλα και αναχαίτισαν σε
κάποιο βαθμό τις δυνάμεις του αντιπάλου. Η τελική έκβαση του αγώνα ήταν για
κάποιους η νίκη και η ανεξαρτησία ενώ για άλλους η απώλεια του παντός. Εν τέλει ο
συγκεκριμένος πληρεξούσιος δεν θα προτείνει κάποιο ψήφισμα αλλά μόνο το
κριτήριο της διάκρισης και προτίμησης στα δημόσια υπουργήματα βάσει του ποιος
συμμετείχε στον «ιερό αγώνα» και ποιος όχι.66 Στο σημείο αυτό ίσως κατατίθεται η
πιο εύλογη πρόταση επιλύσεως του προβλήματος της διανομής των πολιτικών και
δημοσίων θέσεων. Να μην διανεμηθούν δηλαδή αυτές καθόλου με το κριτήριο της
εντοπιότητας ή του ποιος είναι αυτόχθονας αλλά με μόνο το κριτήριο του ποιος
συμμετείχε στους αγώνες. Και εδώ πρέπει να προστεθεί το δεδομένο ότι δεν
συμμετείχαν όλοι οι αυτόχθονες στον αγώνα της απελευθέρωσης67 αλλά αρκετοί από
αυτούς βρέθηκαν ξαφνικά απελευθερωμένοι. Άρα η πρόταση του αποκλεισμού των
ετεροχθόνων και της συλλήβδην αποδοχής των αυτοχθόνων είναι μια πρόταση που
προκαλεί σύγχυση, καθώς υπερβαίνει το απλό και εύλογο κριτήριο της συμμετοχής ή
όχι στον Αγώνα άνευ εξέτασης της καταγωγής.
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Νικηφόρος Διαμαντούρος, «Περίοδος Συνταγματικής μοναρχίας», ΙΕΕ ΙΓ΄ (1977), σ. 111
Δημάκης, ό.π., σ. 33
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Η της τρίτης Σεπτεμβρίου, ό.π., συνεδρ. ΚΘ΄,12 Ιανουαρίου,σ. 170
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Το γεγονός αυτό επισημαίνει και η Βόγλη (βλ. Βόγλη, ό.π., σ. 377). Επίσης υποστηρίζει
χαρακτηριστικά ότι «κανένας πληρεξούσιος δεν αναφέρθηκε στους ”φυγάδες” αυτόχθονες του
Αγώνα ούτε πρότεινε να αποτελέσουν ιδιαίτερη κατηγορία πολιτών με λιγότερα δικαιώματα στη
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σιωπηρά δεδομένη για όλους τους αυτόχθονες» (βλ. Έλλη Σκοπετέα, Το «πρότυπο βασίλειο» και η
Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα 1988, σ. 52)
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Εισηγούμενος τις θέσεις υπέρ των αυτοχθόνων, κάποιος πληρεξούσιος (κατά
τον Φωτιάδη, ο Ρήγας Παλαμήδης68) υποστήριξε ότι δεν διακατέχονται οι αυτόχθονες
πληρεξούσιοι κατά τις συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης από «πνεύμα ξενηλασίας»
καθότι αποδέχθηκαν εν μέσω αυτών τους Μεταξά, Μαυροκορδάτο, Κωλέττη κ.α.
τους οποίους «εναγκαλίσθημεν ως αδελφούς μας, και παρεχωρήσαμεν αυτοίς πάντοτε,
και πανταχού τα πρωτεία». Στη συνέχεια καταθέτει τα παράπονά του ότι οι δημόσιες
θέσεις και οι ανώτερες θέσεις στις Εισαγγελίες, στα υπουργεία και τα δικαστήρια
ανήκαν σε ετερόχθονες. Αντιπαραβάλει κατόπιν τα παραδείγματα παραγκωνισθέντων
και φτωχών πρώην αγωνιστών που στερούνταν ακόμη «και του επιούσιου», για να
καταλήξει στην πρόταση ότι τους προσελθόντες στην Ελλάδα μετά το 1832 και οι
οποίοι δεν ανήκουν σε επαρχίες που έλαβαν τα όπλα εναντίον των Τούρκων, δεν θα
έπρεπε να τους δεχθούν διότι έτσι θα εξισωνόταν η τύχη των αγωνισθέντων με τους
μη αγωνισθέντες.69 Υπάρχει δηλαδή πάλι το αίτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης
των επαναστατημένων Ελλήνων από αυτούς που δεν επαναστάτησαν, αλλά αυτήν τη
φορά συνδεδεμένο με την εντοπιότητα και τον αυτοχθονισμό, πράγμα που προκαλεί
περιπλοκότητα στην διατύπωση και στην επιχειρηματολογία. Για σύγχυση θα κάνει
λόγο στην συνέχεια και ο Μαυροκορδάτος70, όπου και θα αποδώσει την αιτία της
βραδύτητας των εργασιών. Υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι «Η αλήθεια ετέθη εις το
άρθρον 3 του σχεδίου, εις το οποίον ηδύνατο ευκόλως η Συνέλευσις κατά μίμησιν των
άλλων Συνταγμάτων να προσθέσει τον ορισμόν του πολίτου Έλληνος. Αλλά τον ορισμόν
τούτον εσυγχίσαμεν με την διάκρισιν των προσόντων του δημοσίου υπαλλήλου˙ εαν η
συζήτησις περιορίζετο εις το πρώτον, καταχωρούντες αυτό εντός του Συνταγματος,
ηθέλαμεν θέσει ακολούθως δια ψηφίσματος το περί προσόντων των δημοσίων
υπαλλήλων, παρεκτραπέντες δε της αληθούς οδού, επέσαμεν εις χάος˙». Τα θέματα που
εξετάζονται λοιπόν είναι δύο κατά τον Μαυροκορδάτο, αφ’ ενός ο ορισμός του
Έλληνα πολίτη και αφ΄εταίρου τα προσόντα του δημοσίου υπαλλήλου. Η συνεξέταση
όμως των δύο αυτών διακριτών ζητημάτων που ετέθησαν, προκαλεί δυσχέρειες στη
συνεννόηση, σύγχυση και ατέρμονες αντιπαραθέσεις. Η κύρια εισήγηση υπέρ των
ετεροχθόνων έγινε από τον Κωλέττη ο οποίος ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του με
ρητορική δεινότητα. Ο Κωλέττης κάνει αναφορά πρωτίστως στη «μεγάλη εκείνη της
68

Φωτιάδη, ό.π., σ. 354. Η ταυτότητα των ομιλούντων δεν είναι εύκολα διακριτή και επαληθεύσιμη
από τα Πρακτικά καθώς εκεί αναφέρονται ως «άλλος των ομιλητών...» ή «έτερος ειπε...» και όχι
πάντα ονομαστικά.
69
Η της τρίτης Σεπτεμβρίου, ό.π., συνεδρ. ΚΘ΄, 13 Ιανουαρίου, σσ. 175-177
70
Αυτόθι, ό.π., συνεδρ.ΛΒ΄, 15 Ιανουαρίου, σ. 199.
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πατρίδος ιδέα, την οποίαν εις αυτό του Ρήγα το τραγούδι είδομεν κατά πρώτον
εκπεφρασμένην» για να θυμίσει τα θεμέλια του αγώνος (ο οποίος άρχισε με την
φιλοδοξία της συνολικής αποτίναξης του ζυγού και της δημιουργίας μιας δομής πολύ
μεγαλύτερης από το ελληνικό κρατίδιο). Στη συνέχεια κάνει αναφορές στον εκτός
ελληνικού κράτους Ελληνισμό ο οποίος δεν είχε αντικειμενικά την δυνατότητα λόγω
απόστασης να συναγωνιστεί με τους ελλαδίτες. Σε μια αποστροφή του λόγου του ο
Κωλέττης, αφού αναγνωρίσει καταχρήσεις που παρατηρήθηκαν στην διανομή
υπουργημάτων, θέτει το ερώτημα: «Οι εγγεγραμμένοι εις τον κατάλογον της φιλικής
εταιρίας, ομόσαντες τον αυτόν της ελευθερίας όρκον, και τον αυχένα των θέσαντες υπό
την σπάθην του δυνάστου εισίν, ή ουκ εισίν Έλληνες;». Ο Κωλέττης εδώ δεν θίγει το
ζήτημα των δικαιωμάτων των έξω του ελληνικού κράτους Ελλήνων, κοινώς των
«ετεροχθόνων», αλλά το ζήτημα της αναγνώρισής τους ή μη ως Έλληνες. Το ζήτημα
αυτό είναι σημαντικότατο, γι’ αυτό και χρήζει διευκρίνησης. Στο σημείο αυτό
ενθυμείται τον Γεωργάκη Ολύμπιο (βλαχόφωνος όπως και ο Κωλέττης) του οποίου ο
ορφανός γιος κινδυνεύει να χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα. Ακροθιγώς ο
Κωλέττης κάνει αναφορές και στο μέλλον της Ελλάδας και του Ελληνισμού, γι’ αυτό
και η ομιλία του αυτή στην Εθνοσυνέλευση εκλαμβάνεται από ορισμένους ως η
θεμελίωση της κατοπινής Μεγάλης Ιδέας.71 Ο Κωλέττης ανέπτυξε μια δομημένη
επιχειρηματολογία όχι κατά των αυτοχθόνων, ούτε υπέρ των συμφερόντων των
ετεροχθόνων, αλλά υπέρ της ελληνικότητας των δευτέρων. Ομιλεί για την
αναγνώρισή τους ως Έλληνες και δεν αναλώνεται στο να διεκδικήσει τα δικαιώματα
των ετεροχθόνων. Ως προς την διόρθωση των καταχρήσεων εκφράζει τις προσδοκίες
του ότι θα μπορέσουν να ξεπεραστούν. Το σημαντικό είναι η αναγνώριση των
ετεροχθόνων, διότι η μη αναγνώρισή τους ως Έλληνες συνεπάγεται κινδύνους για το
μέλλον του Ελληνισμού. Άλλωστε και οι πρεσβείες της Ελλάδας στην τουρκική
επικράτεια δεν θα μπορούν να προστατεύσουν τους Έλληνες Οθωμανούς υπηκόους
όταν οι δεύτεροι «δεν θα κρίνονται πλέον Έλληνες». 72
71

Ο Φωτιάδης (βλ. ό.π., σ. 354) για παράδειγμα, είναι υπέρ αυτής της άποψης. Βέβαια αναγνωρίζει
ότι η Μεγάλη Ιδέα αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς κατέληξε, αντί για παρόρμηση κατέληξε τροχοπέδη
στην πορεία του Έθνους. Εμείς εδώ απλώς να σημειώσουμε ότι εαν όντως πρέπει να εκληφθεί
σύνδεση της έναρξης της ιδεολογίας της Μεγάλης Ιδέας με την ομιλία του Κωλέττη, τότε θα πρέπει
να αναγνωριστεί και αντίστοιχη σύνδεση και προέλευση της Μεγάλης Ιδέας από τον Ρήγα Φεραίο,
διότι και ο Κωλέττης από αυτόν εκκινεί, εφόσον κάνει oνομαστικά αναφορές στο όραμα και το
μήνυμά του.
72
Για την ομιλία του Κωλέττη, βλ.: Η της τρίτης Σεπτεμβρίου, ο.π., συνεδρ. ΛΑ΄, 14 Ιανουαρίου, σσ.
190- 194 (οι υπογραμμίσεις δικές μας). Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό τμήμα του
«γαλλικού» κόμματος, αποτελούμενο κυρίως από πελοποννήσιους προεστούς και ρουμελιώτες
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Χαρακτηριστική συμβολή στην συζήτηση υπήρξε η σύντομη αλλά μεστή
νοήματος παρέμβαση του Χατζηχρήστου, πληρεξουσίου «Θρακοβουλγάρων»73, η
οποία ακολουθήθηκε από μια ευσύνοπτη μονολεκτική παρατήρηση74 του Άγγλου
φιλέλληνος Τσουρτς. Ο πρώην αγωνιστής και οπλαρχηγός Χατζηχρήστος (σερβικής
ή βουλγαρικής καταγωγής) έλαβε το λόγο και μη γνωρίζοντας καλά την ελληνική
γλώσσα προσπάθησε εν είδει επίκλησης να αρθρώσει τα ονόματα των θυσιασθέντων
κατά τον αγώνα συντρόφων του. Ήθελε έτσι να δείξει ότι πολλοί, νεκροί πλέον,
ετερόχθονες συμμετείχαν στην Επανάσταση και ότι αναμενόταν η αναγνώρισή τους.
Πριν τελειώσει τα λόγια του υφίσταται συναισθηματική φόρτιση
λυγμούς συμπαρασύροντας μέρος του ακροατηρίου.

75

και ξεσπά σε

Η σύντομη παρέμβαση του

Χατζηχρήστου μπορεί να αντιπαραβληθεί με την ομιλία του Νικόλαου Κορφιωτάκη,
πληρεξουσίου του Μυστρά. Ο Κορφιωτάκης αποσκοπούσε στην απόδοση «εθνικής
δικαιοσύνης»76, όπως ο ίδιος ως αυτόχθων την αντιλαμβανόταν. Ομιλεί λοιπόν γι’
αυτούς που ενώ «εκώφευσαν» στις προσκλήσεις της πατρίδας, με την λήξη του
Αγώνος ήρθαν στο νέο κράτος με σκοπό την κατάληψη δημοσίων θέσεων, την ίδια
στιγμή που οι αγωνιστές διήγαν εν πενία. Κλείνει το λόγο του με το εξής αίτημα: «δεν
ζητούμεν παρ’ αυτών, ειμή επί ολίγον χρόνον ν’ αποσυρθώσι των πραγμάτων,
απολαύοντες πάντων των άλλων πολιτικών δικαιωμάτων», εννοώντας ότι θα μπορούν
οι νεοφερμένοι ετερόχθονες να απολαμβάνουν όλα τα πολιτικά τους δικαιώματα ως
Έλληνες, αλλά δεν θα μπορούν να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις.77 Αξίζει
επίσης να σημειωθεί η άποψη που εξέφερε ο Μακρυγιάννης για την ανάγκη
αναδιανομής των διοικητικών θέσεων και υπουργημάτων: «Σέβουμαι τους αγωνιστές
και όσους πάθανε. Κανένας δεν αντιβγαίνει σ’ αυτούς. Αυτό που μου κακοφαίνεται
είναι που όμοια προσκαλάμε και κείνους που νήστεψαν και κείνους που δε νήστεψαν.
Λέω λοιπόν τα υπουργήματα να μείνουν κάμποσο καιρό και για μας, όπου φορέσαμε το

οπλαρχηγούς, είχε συσπειρωθεί γύρω από τον Παλαμήδη υποστηρίζοντας και την τροπολογία του.
Η αντίφαση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι στους κόλπους του «γαλλικού» κόμματος είχε
προκληθεί ουσιαστικά ανταρσία εναντίον του αρχηγού, με τους υπό τον Παλαμήδη συνασπισθέντες
του «γαλλικού» κόμματος να στασιάζουν κατά της ηγεσίας Κωλέττη (Βλ. Petropulos, ό.π., σ. 615)
73
Ο χαρακτηρισμός αυτός συναντάται στα πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης, βλ.: Η της τρίτης
Σεπτεμβρίου, ό.π., συνεδρ. ΛΔ΄, 18 Ιανουαρίου, σ. 214
74
«Γκαϊντούρια» (βλ. Φωτιάδης, ό.π., σ. 355)
75
Το περιστατικό με τις λεπτομέρειές του περιγράφεται από τον Φωτιάδη (ό.π., σ. 355), αλλά και
από το περιοδικό «Μπουκέτο» του Μεσοπολέμου, το οποίο τίθεται επικριτικά απέναντι στα
ψηφίσματα περί αυτοχθονισμού (περιοδικό Μπουκέτο, 17 Μαρτίου 1927)
76
Βόγλη, ό.π., σ. 382
77
Η της τρίτης Σεπτεμβρίου, ό.π., συνεδρ.ΚΘ΄, 12 Ιανουαρίου, σσ. 170-172
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σαμάρι.»78 Ο Μακρυγιάννης πάντως, αν και τοποθετείται υπέρ της προσπόρισης
θέσεων προς τους ντόπιους και όχι τους νεήλυδες, εντούτοις μοιάζει σαν να μην
συνέλαβε συνολικά την σημασία του υπό διαπραγμάτευση ζητήματος. Στα
Απομνημονεύματά γράφει (εξ αφορμής των συζητήσεων στην Εθνοσυνέλευση) ότι οι
μεγάλοι πολιτικοί προσπαθούν να διαιρέσουν το έθνος σε αυτόχθονες και
ετερόχθονες και μάλιστα πρωταγωνιστής αυτής της προσπάθειας είναι ο Κωλέττης
και ο Παλαμήδης79. Αυτή η εκδοχή του Μακρυγιάννη, όπως και το ότι τα αποδίδει
αυτά σε σχεδιασμούς των ξένων, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι Άγγλοι «γύρευαν όλο
τοιούτες διαίρεσες, να πιαστούμεν αναμεταξύ μας, ναρθούν να μας λευτερώσουν με τα
στρατεματά τους...με την παραμικρή τρέλλα αναμεταξύ μας να κάμουν απόβαση.»80 Η
επιδίωξη εκ μέρους των ξένων για εξεύρεση αφορμής προς ανάμιξη είναι αλήθεια,
όπως και οι επαφές του Κωλέττη με τους ξένους, η εύλογη καχυποψία του
Μακρυγιάννη λοιπόν πιθανόν συγχέει τα δύο αυτά δεδομένα, που όμως εν
προκειμένω δεν συνδέονται. Ο Κωλέττης κατά την συγκεκριμένη αγόρευσή του δεν
εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα, το πονηρό ωστόσο των καιρών οδηγεί σε δυσπιστία τον
πρώην αγωνιστή. Πάντως κάνει εντύπωση το ότι αποδίδεται στον Κωλέττη η
προσπάθεια διαίρεσης σε αυτόχθονες και ετερόχθονες, καθώς αυτός ο ίδιος είναι που
εντοπίζει και προειδοποιεί γι’ αυτόν τον κίνδυνο.
Η

όλη

συζήτηση

στη

Εθνοσυνέλευση

έληξε

μάλλον

ομαλά

και

συμβιβαστικά81 με την παρέμβαση του Μαυροκορδάτου και την προτροπή του να
μην συγχέονται τα προσόντα του Έλληνος82 με τα προσόντα του δημοσίου
υπαλλήλου. Έτσι λοιπόν δεν θα ενσωματωνόταν στο σύνταγμα νέος προσδιορισμός
του πολίτη. Νόμος για την ιθαγένεια θα μπορούσε (εαν χρειαστεί) να εκδοθεί από την
ελληνική Βουλή στο μέλλον, ενώ οι ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του κράτους θα

78

Σύμφωνα με τον Φωτιάδη (βλ. Φωτιάδης ό.π., σ.355). Για τον Μακρυγιάννη βέβαια δύο
εφημερίδες υποστήριξαν ότι εκφράστηκε με πολύ πιο ακραίο λόγο στην Συνέλευση (συγκεκριμένα Ο
φίλος του λαού, φύλλο 231, 14 Φεβρουαρίου 1844 και η Ελπίς, φύλλο 112, 29 Ιανουαρίου 1844).
Πάντως, εφόσον δεν επαληθεύονται τα λόγια του από τα επίσημα πρακτικά, δεν μπορούν ακόμη να
επιβεβαιωθούν.
79
Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, εισαγωγή-επιμέλεια Έλλη Αλεξίου, Αθήνα, σ. 489
80
Αυτόθι, ό.π.
81
Ρωμανίδης, ό.π., σ. 199
82
Ο Καρολίδης άλλωστε αντιλαμβάνεται το όλο θέμα της συζήτησης περί αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων ως τεθέν ουσιαστικά εξ’ αρχής κατά τον εξής τρόπο: «Ετέθη το ζήτημα...αν αρκεί τις να
ῄ Έλλην το γένος ίνα ῄ και πολίτης Έλλην» (βλ. Παύλου Καρολίδου, Σύγχρονος Ιστορία των Ελλήνων
και των λοιπών λαών της Ανατολής από 1821 μέχρι 1921, τόμος Γ΄, Αθήνα 1923, σ. 23)
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ορίζονταν με Ψήφισμα της Συνέλευσης, όπως και τελικά συνέβη83. Σημαντικά
ωστόσο κρίνονται τα λεχθέντα του Μαυροκορδάτου όσον αφορά τον κίνδυνο
άρνησης του εθνισμού των ετεροχθόνων, πράγμα που σημαίνει ότι η ροπή προς
εθνοτικές διακρίσεις εκ μέρους των εμφορουμένων από σύνδρομα αυτοχθονισμού,
συνιστούσε έναν υπαρκτό κίνδυνο84: «Ας προσέξωμεν, μήπως, προσβάλλοντες
ουσιώδες μέρος των πρωτοκόλλων, τα οποία έθεσαν τας βάσεις της πολιτικής
ανεξαρτησίας μας και έδωσαν το δικαίωμα της μεταναστεύσεως, προσβάλλωμεν το
όλον. Η οθωμανική αρχή δεν ανεγνώρισε με ευχαρίστησιν τους μετανάστας ως
Έλληνας· διαφιλονεικήσαμεν μετ' αυτής τόσα έτη, και δυνάμει πρωτοκόλλων85 και
πολλών κόπων το εκατορθώσαμεν, και ήδη τι θέλομεν είπει εις αυτήν, όταν ημείς
αυτοί αρνούμεθα τον εθνισμόν των; Δεν τους ανεχόμεθα εις τας θέσεις, αλλά τα
πολιτικά δικαιώματα δεν πρέπει να συγχέωμεν με τα προσόντα, τα παρέχοντα την
προτίμησιν εις τα δημόσια υπουργήματα».86
Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων και των συζητήσεων πρέπει να
σημειωθεί ότι παρατέθηκαν πολλά προτεινόμενα σχέδια ψηφισμάτων και
τροποποιήσεις, αρκετά από τα οποία έμοιαζαν μεταξύ τους. Εαν θελήσουμε να τα
δούμε χονδρικά σε κατηγορίες, μπορούν να ορισθούν ως εξής: μια μερίδα των
πληρεξούσιων υποστήριζε ότι Έλληνες είναι μόνο οι αυτόχθονες και αυτοί οι
ετερόχθονες που πολέμησαν μέχρι το 1827 ή 1829 και ήρθαν στην Ελλάδα. Άλλη
μερίδα πληρεξουσίων με πιο ευρεία αντίληψη πρότεινε την συμπερίληψη όλων των
εως τότε πολιτογραφηθέντων ετεροχθόνων. Τέλος, άλλοι θεωρούσαν Έλληνες όλους
83

Βόγλη, ό.π., σ. 389
Ως εθνικώς επικίνδυνες εκλαμβάνει τις προτάσεις των αυτοχθονιστών και ο Γ. Ασπρέας (βλ.
Γεώργιος Ασπρέας, Πολιτική Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, 1821-1921,τόμος Α΄: 1821-1865, Αθήνα
1924, σ. 171-173)
85
ης
Ένα από τα αναφερόμενα πρωτόκολλα είναι και το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 31 Ιανουαρίου
1836 που επιτρέπει την μετανάστευση Ελλήνων από την Οθωμανική επικράτεια στο νεοσύστατο
κράτος. Ο Ρωμανίδης ωστόσο παρατηρεί ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο υπάρχει σαφέστατη
διάκριση μεταξύ των Ελλήνων του απελευθερωμένου κράτους και των Ελλήνων των μη
απελευθερωθέντων περιοχών. Οι μεν ονομάζονται Hellènes ενώ οι άλλοι Grecs (State Papers 18361837, The Foreign Office, vol. 25, p. 792). Αυτή η διάκριση ίσως είναι πιο διχαστική από την διάκριση
μεταξύ “αυτοχθόνων” και “ετεροχθόνων”, καθώς κατά τον Ρωμανίδη υποκρύπτει σκοπιμότητες για
υπονόηση εθνολογικής διαφοροποίησης μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των εκτός Ελλάδας
Ελλήνων. (Βλ. Examples of the science of the ethnic cleaning of Roman history and a vision of the
future United States of Franco-Romania, Hellenic College Lecture October 17, 1998, Brookline, Mass.
USA). Πάντως το Πρωτόκολλο δεν αντιφάσκει με το περιεχόμενο των μέχρι τότε Συνταγμάτων τα
οποία υποστήριζαν ότι Έλληνας μπορεί να γίνει κάποιος υπό προϋποθέσεις, άρα συνεπώς
προηγουμένως θα πρέπει να είναι κάτι άλλο (εν προκειμένω Grec, διότι «Γραικούς» ονόμαζε τους
Ρωμιούς η φραγκική Εσπερία -για δικούς της λόγους- τα τελευταία χίλια χρόνια).
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Η της τρίτης Σεπτεμβρίου, ό.π., συνεδρ.ΛΒ΄, 15 Ιανουαρίου, σ. 200 (οι υπογραμμίσεις δικές μας).
Όλη η ομιλία βρίσκεται στις σσ. 199-201.
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τους ομόγλωσσους και ομόθρησκους, όπου κι αν βρίσκονταν87 (η θέση βεβαίως των
τελευταίων αν και αντικατοπτρίζει το αίσθημα της εθνικής ενότητας που συνείχε τους
απανταχού Έλληνες, ίσως δεν μπορούσε να βρει ανταπόκριση σε εκείνη την εποχή,
καθώς ομόθρησκοι κάτοικοι ορισμένων επαρχιών διατηρούσαν την ρωμαίική τους
συνείδηση και δεν είχαν προσαρμοστεί ακόμη στον όρο “Έλλην”).
Τελικώς δεκτή στο Ψήφισμα της Συνέλευσης έγινε η διατύπωση που δεν
απέδιδε στους ετερόχθονες ίσα δικαιώματα με τους αυτόχθονες, αποκλείοντάς τους
για κάποιο χρονικό διάστημα από τις θέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Πιο
συγκεκριμένα το Ψήφισμα Β΄88 προέβλεπε: α) δυνατότητα διορισμού σε κρατικό
αξίωμα μόνο για τους αυτόχθονες (sic) κατοίκους της Ελληνικής Επικράτειας και
αυτούς που αγωνίστηκαν ή ήρθαν στην Ελλάδα εως το τέλος του 1827. Γι’ αυτούς
που ήρθαν μεταξύ 1827 και 1829 θα έπρεπε να έχουν πάρει μέρος σε μάχη σε ξηρά ή
θάλασσα. β) Το ίδιο δικαίωμα θα δινόταν στους μεταναστεύσαντες κατοίκους και
αγωνιστές της Στερεάς Ελλάδας και των νησιών που έλαβαν μέρος στον αγώνα της
ανεξαρτησίας, φτάνει να έχουν έλθει μέχρι το 1837 εγκατασταθέντες οικογενειακώς
στην Ελλάδα (προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα μέρη που δεν μπόρεσαν, καίτοι
αγωνίστηκαν, να απελευθερωθούν). γ) Σε αυτούς που δεν ενέπιπταν στις δύο
ανωτέρω κατηγορίες η Κυβέρνηση όφειλε να μην τους διορίζει ή, εαν είναι ήδη
διορισμένοι, να παύσει τον διορισμό τους με απόλυση89 (με ορισμένες εξαιρέσεις,
π.χ. στρατιωτικούς ή υπαλλήλους προξενείων εκτός Ελλάδας). Οι στερούμενοι το
δικαίωμα του διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες θα το ελάμβαναν μετά από παραμονή
στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα έως 4 χρόνια. Το αποτέλεσμα έγινε
δεκτό με απογοήτευση από τους εν Ελλάδι ετερόχθονες, υπήρξαν όμως πλευρές που
υποστήριξαν ότι έτσι αποδιδόταν δικαιοσύνη90. Πάντως αντιδράσεις σημειώθηκαν
πέρα από την Αθήνα και στην περιφέρεια της επικράτειας, όπως στην Σύρο όπου
κυκλοφόρησε ένα φυλλάδιο με τίτλο «Διάλογος εν Ηλυσίοις περι αυτοχθόνων και
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Η διάκριση αυτή ανήκει στον Ρωμανίδη (βλ. Ρωμανίδης ό.π., σσ. 198-199 )
Η της τρίτης Σεπτεμβρίου, ο.π., Ψήφισμα Β΄, σσ. 720-721
89
Χαρακτηριστική περίπτωση ετερόχθονα εκδιωχθέντος από την θέση του ήταν ο γεννημένος στην
Πόλη Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, τμηματάρχης τότε του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λίγο
αργότερα επανήλθε στην υπηρεσία του.
90
Ακόμη και φωνές από το εξωτερικό τάχθηκαν υπέρ του ψηφίσματος που ευνοούσε τους
αυτόχθονες, για παράδειγμα ο Φράγκος Faudot (βλ. Faudot, La vérité sur les affaires de la Grece, σσ.
8-10, ευρισκόμενο στο Φωτιάδης, ό.π. σ. 356)
88

37

ετεροχθόνων»91 που εξέφραζε

παράπονα εναντίον της ασκούμενης

κατά των

ετεροχθόνων πολιτικής, η οποία αντιμετωπίζεται ως δυνάμει επιφέρουσα την
διχόνοια.92
Ο επίλογος των σχετικών με το Ψήφισμα γεγονότων γράφτηκε την Καθαρά
Δευτέρα στις Ολύμπιες στήλες των Αθηνών, σε ένα συμβάν που το περιγράφει με
πικρόχολα σχόλια και ο Σούτσος στην εισαγωγή του έμμετρου σατυρικού ποιήματος
με τίτλο «Πανόραμα της εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως»93. Πρόκειται για τον
εθιμοτυπικό εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας όπου ο λαός και ο στρατός των
Αθηνών βρέθηκε στις εξοχές πέριξ του άστεως. Το βασιλικό ζεύγος θα έκανε επίσης
την εμφάνισή του εν μέσω του λαού. Στο σημείο που προαναφέρθηκε είχαν ωστόσο
συγκεντρωθεί ορισμένοι ετερόχθονες από την Θεσσαλία, τη Θράκη, τη Μακεδονία,
την Ήπειρο, την Κρήτη και αλλού, φέροντας πένθιμες σημαίες, εν είδει
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Ο Σούτσος βάζει στο στόμα των ετεροχθόνων τον
ψαλμό των αιχμαλώτων Ισραηλιτών στην Βαβυλώνα94, παρομοιάζοντας την
κατάστασή τους με αιχμαλωσία, εφόσον βρίσκονται πλέον «εν γη αλλοτρία», και όχι
«στη Σιών».95
Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Τύπος της εποχής παρακολουθούσε
προσεκτικά τις συζητήσεις και τις ζυμώσεις εντός της Εθνοσυνέλευσης,
αφιερώνοντας αρκετό χώρο από τις στήλες των εφημερίδων στον σχολιασμό των
ειδήσεων, στην παράθεση των εισηγήσεων και συζητήσεων, στην εκφορά κρίσεων
κ.α.. Ασφαλώς οι τοποθετήσεις των εφημερίδων ήταν συχνά μεροληπτικές, αναλόγως
91

Ι.Δ. Καρατσούτσα, Διάλογος εν Ηλυσίοις περι αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, Ερμούπολη 1844. Ο
διάλογος αυτός στα μυθικά Ηλύσια, υποτίθεται ότι λαμβάνει χώρα μεταξύ του Κοραή, του Σωκράτη
και του Διογένη. Στον πρόλογο (ό.π., σελ. 3) αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι δε σημερινοί της
Ελλάδος Αριστοκράται... περιορίζουσι την επωνυμίαν του Έλληνος εις εαυτούς μόνον και τους περί
αυτούς, αποκαλούντες τους άλλους υβριστικώς ξένους και ετερόχθονας. Και δεν συλλογίζονται καν
ότι αν έλειπον οι ξένοι ούτοι και ετερόχθονες, ουδέ ελευθέρα Ελλάς δεν ήθελεν υπάρχει την
σήμερον»
92
Αυτόθι, ό.π., σ. 9
93
Αλέξανδρου Σούτσου, Πανόραμα της εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, Κωνσταντινούπολη 1844,
σ. ε΄
94
Ψαλμός ΡΛϚ΄(136)
95
Το παρόν περιστατικό περιγράφεται και στις στήλες του περιοδικού «Μπουκέτο» (βλ. Μπουκέτο,
ο.π.). Μάλιστα το περιοδικό αναφέρει και τις επιγραφές των σημαιών ως αναγράφουσες «Οι
ξενηλατούμενοι Μακεδόνες» και «οι αδικηθέντες Κρήτες». Τα του ψαλμού υποστηρίζει το περιοδικό
ότι ήταν γραμμένα πάνω σε μια από τις σημαίες. Για το συγκεκριμένο γεγονός βλ. επίσης:
Ευαγγελίδου, ό.π., σ. 268. Ο Ευαγγελίδης μάλιστα προηγουμένως υποστηρίζει ότι «Η επιψήφισις της
προτάσεως ταύτης, δι’ ης το έθνος λίαν αντεθνικώς διηρείτο εις αυτόχθονας και
ετερόχθονας....προξένησεν αλγεινήν εντύπωσιν τῳ δούλῳ Ελληνισμῴ», δικαιολογώντας στην
συνέχεια το διάβημα διαμαρτυρίας των ετεροχθόνων Μακεδόνων και Κρητών.
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του χώρου προέλευσης του κάθε εντύπου, η διερεύνηση όμως του περιεχομένου των
δημοσιευμάτων ανήκει σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας.
Το ζήτημα πάντως των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων δεν τερματίστηκε μετά
από το β΄ Ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης, ούτε μετα την εφαρμογή του νόμου και τις
απολύσεις προσώπων που προβλεπόταν να απολυθούν (την εφαρμογή των
ψηφισθέντων μέτρων είχαν αναλάβει οι διαδοχικές κυβερνήσεις Μαυροκορδάτου και
Κωλλέτη που ακολούθησαν το 1845). Τον Μάιο του 1845 υπάρχει ανακίνηση του
ζητήματος, όταν ο βουλευτής Ιωάννης Τομαράς υποβάλει στην βουλή (στις 1 Μαΐου)
κατάλογο 66 προσώπων που ενώ δεν πληρούν τους όρους που προβλέπει το ψήφισμα
εξακολουθούν να παραμένουν στην δημόσια υπηρεσία.96 Στη Βουλή ακολουθεί
έντονη συζήτηση εν μέσω αντεγκλήσεων περί της χρησιμότητας και της αξιοπιστίας
του καταλόγου, καθώς για πολλά από τα αναγραφόμενα πρόσωπα δεν είναι εύκολο
να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος της έλευσης τους στην Ελλάδα (στοιχείο
καθοριστικό για την παραμονή τους ή όχι στην υπηρεσία). Αιτία γι’ αυτό ήταν και η
δυνατότητα εφοδιασμού, όπως υποστηρίχθηκε, των υπαλλήλων με ψεύτικα
πιστοποιητικά περί των ετών παραμονής στην Ελλάδα και του χρόνου του ερχομού
τους.97 Ενδεικτικό των διαστάσεων που φαίνεται να ξαναπαίρνει το ζήτημα, υπήρξε
από την μια πλευρά η αυξημένη προσέλευση του κοινού στα θεωρία της βουλής κατά
τις συζητήσεις, αλλά και οι εκτεταμένες αντιπαραθέσεις μεταξύ των εφημερίδων,
κάποιες από τις οποίες δεν υπήρχαν κατά τις συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης του
1844 και ξεκίνησαν την έκδοσή τους μεταγενέστερα (όπως η Συνένωσις και ο
Θρίαμβος του Συντάγματος). Η έξαρση του ζητήματος των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων
κατέστη πάντως βραχυχρόνια και σύντομα η αντιδικίες έχασαν την οξύτητά τους. Η
ανακίνηση ωστόσο του ζητήματος και ο κατάλογος που κατατέθηκε στη Βουλή
επέφερε μερικές νέες απολύσεις (8 τον αριθμό), κυρίως από τον δικαστικό κλάδο98
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισκόπηση συνολικά των αποτελεσμάτων όλης
της διαδικασίας συζητήσεων και αποφάσεων περί του ζητήματος των αυτοχθόνωνετεροχθόνων, όπως και ο σχολιασμός τους. Εν τέλει οι αποπεμφθέντες υπάλληλοι που
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Δημάκης, ό.π., σ. 211 (Ο Δημάκης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κατάλογος του Τομαρά ήταν
αποτέλεσμα «κομματικών υπολογισμών και παρασκηνίων» και περιελάμβανε και πρόσωπα τα οποία
δεν υπάγονταν στο β΄ Ψήφισμα και συνεπώς δεν δικαιολογούνταν η απόλυσή τους -βλ. ό.π., σ. 219 )
97
Αυτόθι, ό.π., σ. 213
98
Αυτόθι, ό.π., σσ. 218-219
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έχασαν την θέση τους δεν θα πρέπει να υπερέβησαν τους 70-75.99 Το

μεγαλύτερο

μέρος των απολύσεων αφορούσε τον δικαστικό κλάδο (οι υπάλληλοι του οποίου δεν
εξαιρούνταν από το β΄ψήφισμα, όπως συνέβη με άλλους κλάδους, π.χ. τους
καθηγητές ή τους στρατιωτικούς). Συνεπώς, όχι μόνο ο αριθμός όσων έχασαν την
θέση τους ήταν μικρός, αλλά επιπλέον η πλειοψηφία των απομακρυσθέντων από τις
θέσεις τους υπαλλήλων είχαν ανώτερη παιδεία και μόρφωση (ως δικαστικοί). Άρα
λοιπόν τίθεται ο εύλογος προβληματισμός περί του τί κέρδισαν όσοι προκάλεσαν
τόσες εντάσεις και δαπάνησαν προσπάθειες για τον αποκλεισμό των ανωτέρω
υπαλλήλων από την δημόσια υπηρεσία. Διότι χιλιάδες ήταν οι υπογράψαντες την
αναφορά κατά των ετεροχθόνων-νεήλυδων αλλά και πολλοί οι μη έχοντες επαρκή
μορφωτικά προσόντα, όπως οι αγωνιστές που τάχθηκαν κατά των ετεροχθόνων. Τα
δεδομένα αυτά οδηγούν τον Δημάκη να διατυπώσει το ερώτημα: «μήπως έγινε “πολύ
κακό για το τίποτε”; Μήπως “ώδινεν όρος και έτεκε μυν”;»100, ερώτημα στο οποίο
σπεύδει στη συνέχεια να απαντήσει, επικαλούμενος κοινωνικούς και ψυχολογικούς
παράγοντες του κλίματος που επικρατούσε στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Ο
Δημάκης δικαιολογεί τις διαστάσεις που πήρε το θέμα και η όλη συζήτηση καθώς
θεωρεί ότι είχε δημιουργηθεί ένας θρύλος στο ελλαδικό κράτος σχετικά με τον
(υποτιθέμενο μεγάλο) αριθμό των νεήλυδων στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο θρύλος
αυτός ήταν που κινητοποίησε και την κοινή γνώμη προς την απομάκρυνση των
νεήλυδων από τις δημόσιες θέσεις και στην δημιουργία του όλου ζητήματος.101 Αυτός
ουσιαστικά ήταν ο λόγος που το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις και όχι για τα λίγα
άτομα που θα απολύονταν, δημιουργώντας χώρο για ελάχιστες νέες προσλήψεις
προσοντούχων, ως επί το πλείστον, αυτοχθόνων. Η σφαιρικότερη επόπτευση του
ζητήματος κρίνουμε ότι φωτίζεται επιπλέον και από το εξής δεδομένο: το γεγονός ότι
«η αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες –με τις επιπτώσεις της στο
κοινωνικό επίπεδο- παίρνει “υπαρξιακές” διαστάσεις για τις ανταγωνιζόμενες ομάδες
–και ιδιαίτερα για την πολύ ασθενέστερη ομάδα των ετεροχθόνων- αφού ενδέχεται να
αποβεί καθοριστική για τη θέση τους και την ταυτότητά τους στη νέα υπό συγκρότηση
ελληνική κοινωνία»102. Οι διαστάσεις επομένως που το όλο ζήτημα έλαβε,
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Δημάκης, ό.π., σ. 219 (Ο Δημάκης συμπληρώνει ότι, ακόμη και αν υπήρχαν ετερόχθονες οι οποίοι
διέφυγαν την απόλυση, πάλι το σύνολο των υποχρεούμενων από τις διαταξεις και προβλέψεις του
Ψηφίσματος να απολυθούν δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 100 άτομα –βλ. ό.π., σ. 227).
100
Αυτόθι, ό.π., σ. 227
101
Αυτόθι, ό.π., σ. 230
102
Αυτόθι, ό.π., σ. 238
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ξεπερνούσαν τα στενά πλαίσια των πρόσκαιρων συμφερόντων ορισμένων ατόμων και
περιελάμβαναν πλέον ολόκληρες τις κοινωνικές ομάδες των αυτοχθόνων και των
ετεροχθόνων. Λόγω του συμβολισμού και της σημειολογίας που απέκτησε η κίνηση
αυτή (του καθορισμού δηλ. των προσόντων του δημοσίου υπαλλήλου-λειτουργού με
παράλληλη απόλυση ετεροχθόνων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια αλλά και
συγχρόνως της επίσημης κατοχύρωσης του όρου “αυτόχθονας” με ό,τι αυτό
συνεπαγόταν) εκ μέρους του κράτους, το θέμα των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων
αναδείχτηκε (υπό το πρίσμα των ετεροχθόνων) περίπου σε ζήτημα αποδοχής της
ταυτότητας ολόκληρης της κοινωνικής ομάδας των ετεροχθόνων. Έτσι λοιπόν γίνεται
κατανοητό το μέγεθος που τελικά το ζήτημα προσέλαβε. Η ασθενής ομάδα των
ετεροχθόνων, νιώθοντας και την πίεση εκ μέρους των αυτοχθονικών συνδρόμων που
εξεφράζοντο κάποτε στον ιδεολογικό τομέα, αισθάνθηκε (ίσως δικαιολογημένα σε
κάποιον βαθμό) ότι απειλούνταν η θέση της στην νέα ελληνική κοινωνία σε
περίπτωση που θίγονταν διαστάσεις της ταυτότητάς τους.

Καταληκτικά, θα πρέπει να καταγραφούν εν συντομία οι τοποθετήσεις γενικά
της ελληνικής ιστοριογραφίας επί του θέματος των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων. Τα
πορίσματα βασίζονται κυρίως στις διαπιστώσεις του Ι. Δημάκη 103 επί του θέματος.
Γίνεται

αντιληπτή

λοιπόν

μια

γενική

υποστήριξη

των

ιστορικών

(που

πραγματεύτηκαν με παραδοσιακό τρόπο την ιστορία και μέσα στο έργο τους
αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα) του 19ου και του 20ου προς το δίκαιο των
ετεροχθόνων104. Μόνη εξαίρεση απετέλεσε ο Π. Καρολίδης ο οποίος τάχθηκε με
103

Δημάκης, ό.π., σ. 240. Η διάκριση σε «παραδοσιακούς» και μαρξιστές ιστορικούς ανήκει επίσης
στον Δημάκη κι εδώ απλώς αναπαράγεται, δεν υιοθετείται οπωσδήποτε.
104
Ιδιαιτέρως χαρακτηριστική είναι η απολογητική υπέρ των ετεροχθόνων που αναπτύσσει ο
Επαμεινώνδας Κυριακίδης: «Αλλά τί εσήμαινεν η λέξις αυτόχθων; Τον ιθαγενή του Ελληνικού
βασιλείου; Αλλά το Ελληνικόν βασίλειον δεν είναι ολόκληρος η Ελλάς, αλλ’ εν μέρος, το μικρότερον
και το πτωχότερον, της Ελλάδος. Αυτόχθων λοιπόν δεν είναι μόνον ο του βασιλείου κάτοικος, αλλά
και ο Ιωαννίτης, ο Θεσσαλονικεύς, ο Σερραίος, ο Αδριανουπολίτης, ο Κωνσταντινουπολίτης, ο
Τραπεζούντιος, ο Κρης, ο Σάμιος, πας κάτοικος εν γένει χώρας ελληνικής ιστορικώς και εθνολογικώς.
Η μόνη διαφορά είναι ότι οι μεν κατώρθωσαν να ελευθερωθώσιν, οι δε έσχον το ατύχημα να
εξακολουθήσωσι μένοντες υπό τον τουρκικόν ζυγόν˙ κατώρθωσαν δ’ οι πρώτοι να ελευθερωθώσι δια
των κοινών αιμάτων και θυσιών του όλου Έθνους και της γεωγραφικής αυτών θέσεως ένεκα. Παν
χωρίον, και πάσα πόλις, συνεισήνεγκεν εις την ίδρυσιν του βασιλείου της Ελλάδος, διότι ο αγών δεν
ήρξατο τῳ 1821, αλλ’ ήρξατο την επάυριον της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως˙ αγωνισταί δεν
ήσαν μόνον οι του 1821˙ αγωνισταί ήσαν και είναι πάντες οι επί τετρακόσια έτη τον πόλεμον κατά της
ημισελήνου συνεχίσαντες˙ ίσως μάλιστα οι αγωνισταί των προτέρων χρόνων είναι μείζονος εθνικής
ευγνωμοσύνης...Ως η ανάστασις του Ελληνικού Έθνους δεν είναι έργον μιας επαρχίας ή επαρχιών
τινών, αλλά πασών των ελληνικών χωρών από του Αίμου μέχρι του Ταινάρου και από της
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μετριοπάθεια υπέρ του δίκαιου των αυτοχθόνων. Πέρα από την παραδοσιακή
ιστοριογραφία, στους νεότερους συγγραφείς με μαρξιστικό προσανατολισμό ο Δημ.
Φωτιάδης φαίνεται ότι παίρνει το μέρος των αυτοχθόνων ενώ ο Γιάννης Κορδάτος,
εκτιμά τα πράγματα πιο αμερόληπτα, κατανοώντας από την μια τις αιτιάσεις των
αυτοχθόνων αλλά αναγνωρίζοντας από την άλλη και την χρησιμότητα των
ξενόφερτων μορφωμένων για τις θέσεις της διοίκησης του κράτους. Ο Ι. Δημάκης
φρονούμε ότι εντάσσεται στους κατηγόρους του αυτοχθονισμού, καθώς αναφέρει ότι
με

την

αυτοχθονική

νοοτροπία

συντηρούνταν

η

πολιτική

πρακτική

του

«κοτζαμπασισμού» που συντελούσε στην επιβράδυνση της προσπάθειας του
ελληνικού κράτους για εκσυγχρονισμό.105

Τραπεζούντος μέχρι της Κιλικίας, τοιουτοτρόπως δεν είναι έργον αύτη και μιας μιάς γενεάς, αλλά
πασών των από της αλώσεως μέχρι του 1830 γενεών.» (βλ. Ε. Κυριακίδου, ό.π., σσ. 501-502)
105
Δημάκης, ό.π., σ. 239. Ο Δημάκης τοποθετεί αυτές τις αναφορές στα συμπεράσματα της εργασίας
του. Φαίνεται πάντως, όπως δηλώνει στην παραπομπή της υποσημείωσής του, ότι εκκινεί γι’ αυτές
τις θέσεις από την ανάλυση του Κωνστ. Τσουκαλά (Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Κοινωνική ανάπτυξη
και κράτος. Η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, Αθήνα 1981) ο οποίος εξέτασε το
ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων από κοινωνιολογική σκοπιά.
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Ο Τύπος της εποχής
Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μια γενική βιβλιογραφική επισκόπηση του
Τύπου της εποχής (1843-1844) ώστε να αναδειχθεί, στο μέτρο του δυνατού, το
υπόβαθρο και το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται οι εφημερίδες της περιόδου
Οι προς μελέτη εφημερίδες αυτής της εργασίας είναι όσες διασώζονται στο
αρχείο της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.106 Η έρευνά μας περιορίζεται
χρονικά στις εφημερίδες της περιόδου λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και λίγο μετά τις
συζητήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο για το θέμα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων107.
Πάντως σχεδόν το σύνολο του Τύπου που εξετάζεται βρίσκεται εντός των ετών 1843
και 1844 .
Η εργασία παραθέτει και εξετάζει τις εφημερίδες των ειδήσεων/πολιτικές. Οι
αυτοχαρακτηριζόμενες

«φιλολογικές»,

«εμπορικές»,

«επιστημονικές»

κ.λ.π.

εφημερίδες δεν κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν, καθώς το επίκεντρο του
ενδιαφέροντός τους βρισκόταν σε άλλες θεματικές από το προς εξέταση ζήτημα.
επίσης, στην εργασία περιλαμβάνονται ως ερευνητικό αντικείμενο οι ελλαδικές
εφημερίδες και όχι οι ελληνικές εφημερίδες, εκείνες δηλαδή που βρίσκονταν εκτός
των ορίων του ελληνικού κράτους της εποχής (με εξαίρεση μια μικρή αναφορά στην
Γκαζέτα Ιόνικα).108 Πάντως δεν είναι όλες οι εφημερίδες που εκδίδονται στην
Ελλάδα, την εποχή που εξετάζουμε, αποκλειστικά ελληνόφωνες. Για παράδειγμα ο
Ελληνικός Παρατηρητής είναι δίγλωσσος, δημοσιεύοντας τα άρθρα του στα ελληνικά
και παράλληλα στα γαλλικά, δηλαδή το ίδιο άρθρο βρισκόταν σε δύο διπλανές
106

Πιο συγκεκριμένα, είναι οι εξής δεκαοχτώ εφημερίδες : Ελπίς (Αθήνα), Φίλος του λαού (Αθήνα),
Μίνως (Πάτρα), Αθηνά (Αθήνα), Αιών (Αθήνα), Ανεξάρτητος (Αθήνα), Ελληνικός Παρατηρητής- L’
observateur Grec (Αθήνα), Ηχώ των Επαρχιών (Πάτρα), Αναμόρφωσις (Αθήνα), Πρωινός Κήρυξ
(Αθήνα), Γκαζέτα Ιόνικα (Κέρκυρα), Άργος (Ναύπλιο), Ατίθασσος (Αθήνα- Πάτρα), Εθνική (Αθήνα),
Νίκη (Αθήνα), Συνένωσις (Αθήνα), Χρόνος (Αθήνα), Ταχύπτερος Φήμη (Αθήνα). Οι εφημερίδες Άργος,
Συνένωσις, Χρόνος ξεκινούν την άνοιξη του 1845.
107
Όπως άλλωστε δηλώνει και ο τίτλος της εργασίας
108
Υπήρχαν ελληνικές εφημερίδες και εκτός του ελληνικού κράτους˙ για παράδειγμα στην Σμύρνη
υπήρχε ελληνική εκδοτική δραστηριότητα ήδη από το 1831 με πρώτη την εφημερίδα «Ο Φίλος των
Νέων» που τυπωνόταν με την συνδρομή των αγγλοαμερικάνων μισσιονάριων [βλ. Γιούλα
Κουτσοπανάγου, «Ο Εξωελλαδικός Τύπος και η ελληνική διασπορά» ευρισκόμενο στο Λουκία
Δρούλια (επιμ.), Ο ελληνικός τύπος, 1784 ως σήμερα, ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις.
Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου . (Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002), Αθήνα 2005 , σ. 360]. Είναι δεδομένο
πάντως πως ό,τι τυπωνόταν στην περιοχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, υπέκειτο στη λογοκρισία
του Σουλτάνου.
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στήλες της εφημερίδας, στην μια στήλη στα ελληνικά και στη διπλανή στα γαλλικά.
Το ίδιο συμβαίνει και με την εφημερίδα Γκαζέτα Ιόνικα (Gazzetta Jonia) της
Κέρκυρας, μόνο που σε αυτήν την περίπτωση η ξένη γλώσσα είναι τα ιταλικά.Όσον
αφορά την συνολική λειτουργικότητα της ειδησεογραφίας της εποχής, η διαπίστωση
που κάνει η Νάση Μπάλτα, είναι κατ’ αρχάς ότι η ειδησεογραφία δεν υστερεί. Οι
ελληνικές εφημερίδες, καίτοι δεν αποτελούν ακόμη «εφημερίδες» κατά κυριολεξία
αλλά περιοδικά έντυπα, υπηρετούν μεν την λειτουργία της πληροφόρησης αλλά
περισσότερο με την έννοια της διάδοσης ιδεών και γνώσεων. Ο πολιτικός
χαρακτήρας των εφημερίδων δεν δυσκολεύεται να συνυπάρξει με το δοκιμιακό και
κάποτε διδακτικό ύφος των δημοσιευμάτων, τα οποία αναλύουν θέματα γενικότερου
ενδιαφέροντος.109 Κοντά στο όνομα της εφημερίδας συνηθιζόταν να μπαίνει και
κάποιος υπότιτλος, δηλωτικός του χαρακτήρα και του περιεχομένου της εφημερίδας
(πολιτική, φιλολογική, των αγγελιών, των ειδήσεων κ.α.).
Μια γενική αναφορά στους στόχους και τις προτεραιότητες του Τύπου της
εποχής γίνεται επίσης από την Αικατερίνη Κουμαριανού, η οποία υποστηρίζει ότι αν
και σημειώνονταν αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ιδεολογικές
τοποθετήσεις των εφημερίδων, εντούτοις υφίσταντο και κοινοί τόποι στην
σκοποθεσία τους. Ως κοινές τους επιδιώξεις αναφέρονται η υπεράσπιση και
προαγωγή των εθνικών θεμάτων, η σθεναρή προάσπιση της συνταγματικής τάξης και
η γενικότερη διαπαιδαγώγηση του αναγνωστικού κοινού σε θεσμικά θέματα, θέματα
δικαιωμάτων, πολιτικών συμπεριφορών αλλά και δημοκρατικής τάξης. Μόνιμα
αιτήματα των Ελλήνων δημοσιογράφων αναφαίνονταν η ελευθερία του λόγου και η
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.110
Οι εφημερίδες της εποχής είναι κυρίως μικρού σχήματος, συνήθως
τετρασέλιδες και σπανιότερα εξασέλιδες. Η έκδοσή τους γίνεται με συχνότητα δις της
εβδομάδος, κάποιες άπαξ, ενώ ορισμένες ακόμη αραιότερα. Οι εφημερίδες αυτές
λειτουργούσαν αποκλειστικά με συνδρομές. Η μακροβιότητα δεν υπήρξε
χαρακτηριστικό όλων των εφημερίδων, ενώ άλλες συνέχισαν την κυκλοφορία τους
109

ο

Νάση Μπάλτα, «Η εξέλιξη της ειδησεογραφίας στις ελληνικές εφημερίδες τον 19 αιώνα (1830
κ.ε.)» ευρισκόμενο στο Λουκία Δρούλια (επιμ.), Ο ελληνικός τύπος, 1784 ως σήμερα, ιστορικές και
θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002), Αθήνα 2005,
σ. 64
110
Αικατερίνη Κουμαριανού, «Ιστορική διαδρομή του ελληνικού Τύπου, 1780-1922» ευρισκόμενο
στο Λουκία Δρούλια (επιμ.), Ο ελληνικός τύπος, 1784 ως σήμερα, ιστορικές και θεωρητικές
προσεγγίσεις. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002), Αθήνα 2005, σ. 60
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έπειτα από παύση ετών.111 Άλλωστε η μεταπολίτευση της 3ης Σεπτεμβρίου
αποτελούσε καλή ευκαιρία επανέκδοσης για εφημερίδες που είχαν διακοπεί. Στα
γενικότερα

χαρακτηριστικά

των

εφημερίδων

της

οθωνικής

περιόδου

συμπεριλαμβάνεται, κατά την Μπάλτα, και η έμφαση στην αρθρογραφία. Πρόκειται
καθαρά για εφημερίδες γνώμης112, όπου το κύριο άρθρο καταλαμβάνει δύο ή δυόμισι
σελίδες τους, ήταν δε συνήθως δίστηλες. Οι ειδήσεις είναι λίγες και κυρίως πολιτικές.
Για τις εξωτερικές ειδήσεις, πηγή αποτελεί ο ξένος Τύπος, ενώ οι εσωτερικές
αντλούνται είτε από τον τοπικό Τύπο διαφόρων πόλεων είτε από επιστολές που
αποστέλλουν οι αναγνώστες. Σε αμφότερες τις κατηγορίες ειδήσεων, εξωτερικές και
εσωτερικές, δημοσιεύονται ειδήσεις με μεγάλη καθυστέρηση (ιδιαίτερα οι εξωτερικές
ειδήσεις αργούν λόγω και του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για να φθάσουν οι
ξένες εφημερίδες στην Ελλάδα).113

Για το ζήτημα των συζητήσεων της

Εθνοσυνέλευσης πάντως, οι πληροφορίες έρχονται στις εφημερίδες άμεσα και χωρίς
καθυστέρηση, όχι μόνο λόγω της εγγύτητας προς τις εργασίες, αλλά και λόγω του ότι
ορισμένοι εκ των πληρεξουσίων της συνέλευσης φαίνεται ότι σημείωναν τους
διαλόγους των συζητήσεων για να τους μεταφέρουν σε οικίες τους εφημερίδες που
δημοσίευαν πρακτικά.114
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις εφημερίδες της περιόδου της
Εθνοσυνέλευσης

δημοσιεύονται

πρακτικά

σε

συνέχειες.

Πλήρη

πρακτικά

δημοσιεύονται στις εφημερίδες Ελπίς, Αθηνά, ο Φίλος του Λαού και Καρτερία. Τα
πρακτικά των εφημερίδων είναι πιο διαφωτιστικά από τα επίσημα (Η της τρίτης
Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις. Πρακτικά, Εν Αθήναις, εκ του Βασιλικού
τυπογραφείου), καθώς στις εφημερίδες συχνά αναφέρεται το όνομα του ομιλούντος
στις συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης, ενώ τα επίσημα πρακτικά συνήθως κάνουν
αναφορά για «έτερο των πληρεξουσίων» που έλαβε τον λόγο, καθιστώντας δύσκολη
αν όχι αδύνατη την διακρίβωση της ταυτότητας εκάστου.

111

Οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και την κυκλοφορία των εφημερίδων προέρχονται από:
Ιωάννη Δημάκη, Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων,
Αθήνα 1991, σ. 9
112
Νάση Μπάλτα, ό.π., σ. 64
113
Αυτόθι, ό.π.
114
Δημάκη, ό.π., σ. 167. Ο Δημάκης αναπαράγει ένα δημοσιευθέν σχόλιο σε εφημερίδα (Ελπίς) που
ήθελε τον πληρεξούσιο Περρούκα να κρατάει σημειώσεις κατά την εθνοσυνέλευση, τις οποίες
προόριζε προς σύνταξη των πρακτικών της εφημερίδας Ταχύπτερος Φήμη.
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Το κομβικής σημασίας έργο για την επισκόπηση του ελληνικού Τύπου,
Ιστορία του ελληνικού τύπου (Κώστας Μάγερ)115 κάνει μνεία και παρουσίαση μόνο
των σημαντικότερων από τις εφημερίδες της εποχής που μελετούμε. Πλήρης116
κατάλογος των εντύπων που κυκλοφορούσαν ευρίσκεται στο έργο του Δ. Σ. Γκίνη
Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών 1811-1863.117 Ο Ιωάννης Δημάκης
που διεξήγαγε έρευνα για τον Τύπο της εποχής στο πλαίσιο της πραγμάτευσης του
βιβλίου του, αναφέρει ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κομματική απόχρωση
κάθε μιας από τις εφημερίδες της εποχής είναι ελάχιστες στην (έως τούδε)
βιβλιογραφία, κι έτσι αποφάσισε να διερευνήσει ο ίδιος διεξοδικά και σε βάθος
προκειμένου να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες στο κοινό118. Σε αυτό το
κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστούν ορισμένες από τις σημαντικότερες
εφημερίδες της εποχής με κάποια επιπρόσθετα σχόλια για τους συντελεστές τους.
Επίσης θα γίνει προσπάθεια να σχηματοποιηθούν και να ταξινομηθούν οι
συνασπισμοί των εφημερίδων αναλόγως των τοποθετήσεων που λαμβάνουν στο
ζήτημα των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων αλλά και γενικότερα.
Ο Αιών119 εξεδίδετο για πενήντα περίπου χρόνια (1838-1891 με μικρές
διακοπές), αρχικά από τον Ιωάννη Φιλήμονα και κατόπιν από τον γιο του
Τιμολέοντα. Ο Ιωάννης Φιλήμων συμμετείχε στους αγώνες της Επανάστασης του
1821

και

συχνά

αναλάμβανε

την

διεκπεραίωση

συνεννοήσεων

με

τους

αντιμαχόμενους Τούρκους ή εργασίες γραμματέως. Στην οθωνική περίοδο άσκησε
πιέσεις με την έκδοση του Αιώνα προς εξασφάλιση των πολιτικών ελευθεριών και
χορήγηση συντάγματος, μαχόμενος εναντίον του απολυταρχισμού. Ο Αιώνας
στάθηκε υπέρμαχος της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου και μάλιστα ήταν η πρώτη
και μόνη εφημερίδα που δημοσίευσε τα πρώτα 44 άρθρα του Συντάγματος πριν
υποβληθούν προς έγκριση στην Εθνοσυνέλευση. Ο Αιώνας έκλινε προς την
ρωσόφιλον παράταξη,120 πράγμα που τον έφερε σε αντιπαράθεση με τους Γάλλους το
1854 οι οποίοι φυλάκισαν τον Φιλήμωνα στον Πειραιά και διέκοψαν για ένα
διάστημα την έκδοση της εφημερίδας.
115

Κώστα Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού Τύπου, τόμος Α΄ 1790-1900, Αθήνα 1957
Σχεδόν πλήρης (με ελάχιστες επουσιώδεις ελλείψεις)
117
Δημητρίου Σ. Γκίνη, Κατάλογος ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών 1811-1863, Αθήνα 1963
118
Δημάκης, ό.π., σ. 166
119
Γενικές πληροφορίες για τον Αιώνα και τον Ιω. Φιλήμονα λαμβάνουμε από το έργο του Κ. Μάγερ:
Κώστα Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού Τύπου, τόμος Α΄ 1790-1900, Αθήνα 1957, σσ. 69-72
120
και κατά τον Μάγερ, ό.π., σ. 71
116
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Άλλη μεγάλη εφημερίδα της εποχής υπήρξε η Αθηνά, η οποία ήταν και από τις
παλαιότερες, αφού εξεδίδετο από το 1832.121 Εκδότης ήταν ο Εμμανουήλ
Αντωνιάδης. Η Αθηνά αρχικά συμμετείχε στον όμιλο των εξεγερθέντων (υπό τον
Κωλέττη) κατά του Αυγουστίνου Καποδίστρια. Στη συνέχεια η Αθηνά καταφέρθηκε
εναντίον της Αντιβασιλείας αλλά ακόμη και κατά του πρώην συνεργάτη της Ιωάννη
Κωλέττη, ο οποίος συμμετείχε στις πρώτες Οθωνικές κυβερνήσεις. Με μικρές
διακοπές η εφημερίδα συνέχισε έως το 1864, υπερασπιζόμενη το σύνταγμα και τις
πολιτικές ελευθερίες. Ο εκδότης Εμ. Αντωνιάδης υπήρξε από τους πρώτους φιλικούς
και συνετέλεσε στην προετοιμασία της Επανάστασης του ’21. Ο Αντωνιάδης
συμμετείχε και στην Συνέλευση της Επιδαύρου ως πληρεξούσιος των Κρητών. Στο
σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι και ο προαναφερθείς Ιωάννης Φιλήμων (εκ
Κωνσταντινουπόλεως) αλλά και ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης (εκ Κρήτης) ήταν
ετερόχθονες.122 Ίσως αυτό το γεγονός να επεξηγεί και τις τοποθετήσεις των δύο
εφημερίδων στο ζήτημα των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων, όπου υποστηρίζουν τις
θέσεις των ετεροχθόνων.
Μια από τις σημαντικότερες εφημερίδες που κυκλοφορούσαν το 1844, η
οποία ήταν στενά συνδεδεμένη με το αίτημα της παραχώρησης Συντάγματος, υπήρξε
η Ελπίς.123 Η Ελπίς του Κωνσταντίνου Λεβίδη, από το πρώτο κιόλας φύλλο της
(1836) αξίωνε από τον Όθωνα Σύνταγμα. Η καταγωγή του Λεβίδη ήταν από την
Κωνσταντινούπολη και σε νεανική ηλικία είχε πολεμήσει ως Φιλικός και μέλος του
Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι. Το μαχητικό του πνεύματος του Λεβίδη τον οδήγησε
να εκδηλώσει την έντονη αντίδραση και κριτική του στους Βαυαρούς μέσω της
Ελπίδος, με αποτέλεσμα την σύλληψή του το 1837 και την συνακόλουθη διακοπή της
εφημερίδας. Η Ελπίς άρχισε να επανεκδίδεται λίγο μετά την επικράτηση της
Επανάστασης του 1843. Έκτοτε κυκλοφορούσε με τον χαρακτηριστικό υπότιτλο
«Εφημερίς των αρχών της Γ΄ Σεπτεμβρίου». Αν και η πρώτη περίοδος κυκλοφορίας
της Ελπίδος ήταν και στην γερμανική (με γερμανικό τίτλο της εφημερίδας: Die
Hoffnung)124, στη νέα της περίοδο επανέκδοσης η εφημερίδα γραφόταν μόνο στα
ελληνικά. Η έκδοση της Ελπίδος συνεχίστηκε μέχρι τον θάνατο του Λεβίδη το 1868.
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Πληροφορίες για την Αθηνά αντλούμε κυρίως από: Μάγερ, ό.π., σσ. 40-43
Δημάκης, ό.π., σ. 162
123
Οι πληροφορίες της εφημερίδας Ελπίς προέρχονται κυρίως από: Μάγερ, ό.π., σσ. 62-69. Όπου
αντλούνται πληροφορίες από άλλες πηγές, οι παραπομπές θα σημειώνονται ξεχωριστά.
124
Δημητρίου Α. Πετρακάκου, Δημοσιογράφοι και δημοσιογραφία, Εστία, Αθήνα 1921, σ. 111
122
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Ο Κ. Λεβίδης χαρακτηρίζεται ως γαλλόφιλος125. Μάλιστα η Βόγλη παραθέτει μια
πληροφορία που θέλει το πιεστήριο της πρώτης περιόδου της Ελπίδος να έχει
αποσταλεί από τον Κωλέττη, ο οποίος εκείνη την εποχή βρισκόταν στο Παρίσι. 126 Ο
Μάγερ αναφέρει επιπλέον για τον Λεβίδη πως συμμετείχε στην Εθνοσυνέλευση του
1844 ως πληρεξούσιος των Κρητών.
Ο Φίλος του Λαού ήταν μια από τις εφημερίδες που αγωνίστηκαν για την
παροχή συντάγματος. Η κυκλοφορία της ξεκίνησε το 1839. Από την επανάσταση του
1843 και για τα επόμενα τρία χρόνια ο τίτλος της εφημερίδας μετατράπηκε σε «Φίλος
του Λαού της 3ης Σεπτεμβρίου». Στην πρώτη κοινοβουλευτική περίοδο υποστήριζε τον
Ιω. Κωλέττη, τον οποίο όμως στην συνέχεια καταπολέμησε˙ γι’ αυτό ίσως και οι
αντίπαλες

εφημερίδες

σταθερότητας.127

της

καταλόγιζαν,

κατά

τον

Κ.

Μάγερ,

έλλειψη

Η Ταχύπτερος Φήμη ήταν εφημερίδα «του εμπορίου και των

ειδήσεων» (μέχρι το 1840 απλώς Φήμη). Εξεδίδετο από το 1837 από τον Ν.
Παπαδόπουλο. Κυκλοφορούσε μαζί με δικαστικό παράρτημα ανά τακτικά
διαστήματα. Στην Ταχύπτερο Φήμη δημοσιεύονταν συστηματικά διαφημίσεις,
αγγελίες και ειδοποιήσεις, κάτι που την διαφοροποιούσε από τις περισσότερες
πολιτικές εφημερίδες. Η εφημερίδα έπαυσε την κυκλοφορία της το 1866.128
Εφημερίδες όμως δεν εκδίδονταν μόνο στην Αθήνα. Η εφημερίδα Καρτερία
άρχισε να εκδίδεται στην Πάτρα το 1842. Αρχικά μάλιστα, λόγω της δυσμενούς
κριτικής που ασκούσε σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην χώρα, θεωρήθηκε ότι
δυσφήμιζε την κυβέρνηση. Η εφημερίδα διώχθηκε ποινικά και ο συντάκτης της
Καρτερίας, Γ. Σπανόπουλος προσήχθη σε δίκη και καταδικάστηκε σε ολιγόμηνη
φυλάκιση. Ο Μάγερ κάνει αναφορά και στους διαρκείς αγώνες της εφημερίδας υπέρ
«της ελευθεροτυπίας και των δικαιωμάτων του λαού». Το 1844 η Καρτερία
μεταφέρθηκε στην Αθήνα και αύξησε την έκδοσή της πλέον σε δύο φορές την
εβδομάδα (στην Πάτρα ήταν εβδομαδιαίας κυκλοφορίας).129
Η εφημερίδα Συνένωσις, αν και ξεκινάει την κυκλοφορία της τον Ιούλιο του
1844, εντούτοις φαίνεται ότι αποδίδει εξέχουσα σημασία στα θέματα που άπτονται
του αυτοχθονικού- ετεροχθονικού ζητήματος. Η εφημερίδα ανήκε στον Παναγιώτη
125

Βόγλη, ό.π., σ. 298
Αυτόθι, ό.π., σ. 298
127
Οι πληροφορίες για τον Φίλο του Λαού προέρχονται από: Μάγερ, ό.π., σ. 75
128
Οι πληροφορίες για την Ταχύπτερο Φήμη ελήφθησαν από: Μάγερ, ό.π., σ. 69
129
Οι πληροφορίες για την εφημερίδα Καρτερία προέρχονται από: Μάγερ, ό.π., σσ. 75-76
126

48

Σούτσο, γι’ αυτό και στα φύλλα της υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις του Αλέξανδρου
Σούτσου (πολεμίου κάθε αυτοχθονιστικής κίνησης). Στο πρώτο φύλλο της
εφημερίδας, σε άρθρο με τίτλο «Το ελληνικό γένος»130, μπορεί ίσως να ανιχνευθεί η
σκοπιμότητα χρησιμοποίησης του ονόματος της εφημερίδας˙ γίνεται δηλαδή
αναφορά σε ειρηνική «Συνένωση» των εντός του ελληνικού βασιλείου Ελλήνων με
τους εκτός. Έτσι λοιπόν φρονούμε ότι έλαβε το όνομά της η εφημερίδα Συνένωσις: η
ονομασία της εφημερίδας φαίνεται ότι δηλώνει την συνένωση όλων των Ελλήνων,
εντός κι εκτός Ελλάδας. Μάλιστα το προαναφερθέν άρθρο κάνει λόγο για Έλληνες
της Ελλάδας και «ομοεθνείς της Έξω Ελλάδος» τους οποίους μεν καλεί να υπακούν
στον Σουλτάνο (ο οποίος επιδεικνύει προοπτικές ισοπολιτείας για τους υπ’ αυτόν
λαούς και, κατά την Συνένωση, πρόκειται να παραχωρήσει άφθονα αξιώματα και
στους Έλληνες υπηκόους του) αλλά να αγαπούν όμως και τους εν Ελλάδι ομοεθνείς
τους, θεωρούντες την Αθήνα ως την δική τους Σιών. Επιπλέον στοιχείο που ενισχύει
την παραπάνω (ημέτερη) ερμηνεία του ονόματος της εφημερίδας αποτελεί το σκίτσο
που ετοποθετείτο κάτω από το όνομα της εφημερίδας σε κάθε φύλλο. Εκεί
διακρίνονται δύο γυναικείες μορφές πλαισιώνοντας ένα χριστιανικό λάβαρο. Η μία
μορφή είναι αλυσοδεμένη, ενώ η άλλη ως σύμβολο της ελευθερίας της φέρει κορώνα
και σκήπτρο. Και οι δύο γυναίκες κρατούν μαζί το λάβαρο με το σύμβολο “ΙC XC”.
Κάτω από τον τίτλο Συνένωσις της εφημερίδας, και υπό το πρίσμα των
δημοσιευθέντων κειμένων, το αλληγορικό αυτό σκίτσο φαίνεται ότι υποδηλώνει την
μελλούμενη συνένωση της ελευθέρου Ελλάδας με την υπόδουλη.
Ολοκληρώνοντας την αντιπροσωπευτική εξέταση κάποιων από τις εφημερίδες
της εποχής που μελετάται, θα γίνει μια αναφορά στον (δίγλωσσο) Ελληνικό
Παρατηρητή, ο οποίος κυκλοφορούσε με τον διευκρινιστικό υπότιτλο «Εφημερίς των
ελληνικών συμφερόντων». Ο Ελληνικός Παρατηρητής στην αρχή κάθε φύλλου
παρέθετε κείμενο με ορισμένες πληροφορίες για την κυκλοφορία και την διανομή
του. Το πάγιο αυτό κείμενο υπήρχε σε κάθε φύλλο με μικρές κατά καιρούς
διαφοροποιήσεις. Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι σημαντικές διότι μας
επιτρέπουν να διαπιστώσουμε στοιχεία για την κυκλοφορία και διανομή των
εφημερίδων της εποχής εν γένει.131 Αναφέρεται για παράδειγμα στο εν λόγω κείμενο
ότι η εφημερίδα «κοινοποιεί τας επισήμους και τας της Εθνικής Τραπέζης ειδήσεις».
130

Συνένωσις, 6 Ιουλίου 1844, σ. 2
ης
Εδώ μελετάται το κείμενο του Ελληνικού Παρατηρητή- L’ observateur Grec της 28 Δεκεμβρίου
1842, ωστόσο το ίδιο αυτό κείμενο είναι που επαναλαμβάνεται και στα υπόλοιπα φύλλα
131

49

Η εφημερίδα δηλώνεται ότι εκδίδεται σε μεγάλο φύλλο ανά δεκαήμερο και «κατά την
αναχώρησην των Γαλλ. Ατμοπλοίων, ήτοι την 9, 19 και 29 εκάστου μηνός...». Ένα
μικρό φύλλο εν είδει παραρτήματος κυκλοφορεί μόνο στα ελληνικά κατά την άφιξη
των γαλλικών ατμοπλοίων. Στη συνέχεια σημειώνεται ότι ο τρόπος διανομής είναι
μέσω προπληρωμένης συνδρομής (ετησίου, εξαμηνιαίας ή τριμηνιαίας με το
αντίστοιχο ποσό). Στις συνδρομές εξωτερικού προστίθενται τα ταχυδρομικά έξοδα.
Τέλος παρατίθενται πληροφορίες για τα γραφεία της εφημερίδας και τους κατά
τόπους αντιπροσώπους της (προς πληρωμή των συνδρομών).
Καταληκτικά ως προς την διερεύνηση του Τύπου της εποχής, χρήσιμο είναι
να καταγράψουμε την όποια δυνατή ταξινόμηση των εφημερίδων σε κατηγορίες,
ώστε να είναι πιο εύκολο για τον αναγνώστη να διαγιγνώσκει το υπόβαθρο και το
περιβάλλον του κάθε εντύπου. Αρχικά θα καταθέσουμε την ταξινόμηση που κάνει ο
Ι. Δημάκης διακρίνοντας τις εφημερίδες σε ετεροχθονικές και αυτοχθονικές. Ο
Δημάκης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «όλες οι εφημερίδες της εποχής έχουν επιλέξει
σταθερά το στρατόπεδό τους, στο χώρο του αυτοχθονισμού ή του ετεροχθονισμού, και
από αυτό δίνουν, σθεναρά, τη μάχη εναντίον των αντιπάλων τους».132 Έτσι λοιπόν ως
αυτοχθονικές εφημερίδες εκλαμβάνονται ο Ανεξάρτητος, η Εθνική, η Ταχύπτερος
Φήμη, ο Πρωινός Κήρυξ και (όχι τόσο σαφώς) ο Ζέφυρος. Ως ετεροχθονικές
χαρακτηρίζονται η Ελπίς, η Αθηνά, ο Φίλος του Λαού, ο Αιών, η Ηχώ των Επαρχίων,
η Αναμόρφωσις και ο Ελληνικός Παρατηρητής.133
Προτού αναφερθεί και σχολιασθεί η κομματική προέλευση και τοποθέτηση
που παράλληλα διατηρούσαν οι εφημερίδες, κρίνεται ενδιαφέρον να παρατεθεί μια
διάκρισh και κατηγοριοποίησή τους βάσει ενός εντύπου της εποχής εκείνης. Βεβαίως
η κατηγοριοποίηση αυτή των εφημερίδων είναι άκρως υποκειμενική, καθώς είναι η
εφημερίδα Νίκη που την πραγματοποιεί και όχι κάποιος ανεξάρτητος παρατηρητής.
Έχει ωστόσο σημασία να εξεταστεί η μαρτυρία της Νίκης λόγω της άμεσης χρονικής
και τοπικής εγγύτητας προς τα γεγονότα και τα έντυπα της εποχής.
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Δημάκης, ό.π., σ. 89. Ο Δημάκης επίσης αναφέρει ότι για πρώτη φορά ο ίδιος (στο αναφερθέν
βιβλίο του) επιχείρησε διεξοδική ανάλυση του τύπου της εποχής, κάτι που δεν συνέβη στο παρελθόν
σε τέτοιον βαθμό από άλλον ερευνητή (βλ. ό.π., σ. 7 και σ. 166). Για τον λόγο αυτό του πιστώνεται
προσωπικά η συνεισφορά στην διερεύνηση του Τύπου αλλά και τα βαρύνουσας σημασίας
πορίσματα που εξήχθησαν.
133
Αυτόθι, ό.π., σ. 89

50

Η Νίκη134 λοιπόν πληροφορεί ότι από τις αθηναϊκές εφημερίδες «ο Αιών και η
Αθηνά είναι οι δύο αρχαίοι και μεγάλοι Στρατηγοί δύο δημοσιογραφικών λόχων, εις
τους οποίους καταγράφονται ως υπασπισταί του Αιώνος, η Εθνική, ο Ανεξάρτητος, ο
Σωκράτης, ο Άγγελος, ο Ατίθασσος, ο Αρματωλός˙ της Αθηνάς, ο Φίλος του Λαού, η
Ελπίς (συγκρουομένη ήδη μετά της αρχηγέτιδος) η Αναμόρφωσις, ο Πρωινός Κήρυξ».
Στη συνέχεια η Νίκη υποστηρίζει ότι ο Αιών θα μπορούσε να ονομαστεί «Κωλέττης ή
Κωλετομεταξάς ή αν θέλεται Μονάρχης Γάλλος», ενώ η Αθηνά «Μαυροκορδάτος ή αν
θέλετε Αγγλική Πολιτεία». Επισημαίνεται ότι ο Αιών και η Αθηνά αλληλομαχούν
ακατάπαυστα εκ του συστάδην, ενώ «ο Κωλέττης έχει οπλαρχηγούς εις τας επαρχίας
τον Ναυπλιώτην Άργον, τους Ερμουπολίτας Ερμήν και Αίολον και τον Πατραίον
Μίνωα, ο δε Μαυροκορδάτος έχει τον Ούτιν. Περί τίνος αλληλομαχούσι; Περί της
αρχής της Ελλάδος!».135 Τέλος η Νίκη καταλήγει ότι πέρα από τις δύο μεγάλες
ομαδοποιήσεις που κατέδειξε, υπάρχει και μια τρίτη ομάδα εφημερίδων: «υπάρχει εις
άλλος λόχος δημοσιογραφίας, του οποίου τον αρχηγόν δεν ονομάζομεν ήδη, και τον
λόχον τούτον απαρτίζουσιν η Συνένωσις, ο Ελληνικός Παρατηρητής, ο Ζέφυρος
(αγνοούμεν αν εν γένει) και....η Νίκη». Στη συνέχεια υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των
συντακτών των εφημερίδων της τρίτης κατηγορίας είναι «ίσος με τον αριθμόν των
φύλλων» ενώ στις προηγούμενες κατηγορίες εφημερίδων ο αριθμός των συντακτών
τους είναι «το γινόμενον του 2 μέχρι του 5 επί του αριθμού των φύλλων».
Όσον αφορά την υποστήριξη των εφημερίδων προς τα κόμματα της εποχής,
φαίνεται ότι στο ρωσικό κόμμα προσέκειντο (αν και σε διαφορετικό βαθμό) οι
εφημερίδες: Αιών, Ανεξάρτητος, Ταχύπτερος Φήμη, Εθνική, Ηχώ των Επαρχιών και
Πρωινός Κήρυξ. Στο αγγλικό κόμμα ανήκε η Αθηνά, ενώ προς το γαλλικό κόμμα
κλίνουν αυτήν την εποχή η Ελπίς, η Αναμόρφωσις και ο Ελληνικός Παρατηρητής.136
Το συμπέρασμα πάντως που εξάγεται, εάν συσχετίσουμε τις κομματικές καταβολές
134

Νίκη, 5 Οκτωβρίου 1844, σ. 3. Καθώς το φύλλο αυτό της Νίκης εκδίδεται προς τα τέλη του 1844,
έχουν ήδη αναφανεί και επιπλέον νέες εφημερίδες (οι οποίες και ονοματίζονται από την Νίκη), εκτός
από αυτές που η παρούσα εργασία εξετάζει ως τις συγκροτούσες τον σύγχρονο προς την
Εθνοσυνέλευση Τύπο του 1843-44.
135
Ασκώντας κριτική στο υπάρχον διπολικό (κατά την Νίκη) σύστημα η Νίκη συνεχίζει: «...Εν γένει δε
βίος ιδιωτικός, ιστοριογραφία ολόκληρος φαίνονται αίφνης υπό τα βλέματα σου εκτεθειμένα˙ η
νόσος του εγωισμού η σκοπτική ψυχρότης, ο σαρκασμός, και η ειρωνεία αμέτοχα παντός υψηλού,
παντός εθνικού φρονήματος φερουσι και καταφέρουσι το πνεύμα της δημοσιότητος˙ ο εις διηγείται,
ο άλλος αντιτάττει καθολικήν ανασκευήν, ο εις εκθέτει εν χρώμα λευκόν, ο άλλος το βλέπει
καταμέλανον, ο εις διαδίδει τρομεράν ανησυχίαν, ο άλλος βαθείαν ησυχίαν˙ ο εις πλούτον, ο άλλος
πενίαν, αυτός ευδαιμονίαν, εκείνος κακοδαιμονίαν...πού να έβρει ο Έλλην την πολιτικήν γραμμήν
του;»
136
Δημάκης, ό.π., σ. 155
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κάθε εφημερίδας με την τοποθέτησή της στον «ετεροχθονικό» ή «αυτοχθονικό»
συνασπισμό, είναι πως η τοποθέτηση των εντύπων απέναντι στο ζήτημα των
αυτοχθόνων- ετεροχθόνων δεν προσδιορίζεται από το πολιτικό στρατόπεδο στο οποίο
το εκάστοτε έντυπο ανήκει. Για παράδειγμα σχεδόν όλες οι αυτοχθονικές εφημερίδες
(πλην του Ανεξάρτητου) προσέκειντο μεν στο ρωσσικό κόμμα, το ίδιο κόμμα όμως
υποστήριζαν και οι Αιών και Ηχώ των Επαρχιών που ανήκαν στον πυρήνα των
ετεροχθονικών εντύπων.137 Επομένως, η τοποθέτηση της κάθε εφημερίδας στο θέμα
των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων ήταν ανεξάρτητη από την κομματική θέση της
(υπερισχύοντας αυτής)˙ όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Δημάκης: «στην οξύτητα
που έχει λάβει η αντιδικία για τους αυτόχθονες και ετεροχθονες, η θέση κάθε
εφημερίδας απέναντι σ’ αυτό το θέμα έχει προτεραιότητα απέναντι σε όποια άλλη
πολιτική της τοποθέτηση»138. Εδώ βεβαίως ανακύπτει το ερώτημα για το ποιο εν τέλει
ήταν το κριτήριο συναρτήσει του οποίου ελάμβαναν θέση η εφημερίδες υπέρ των
αυτοχθόνων ή των ετεροχθόνων. Ο Δημάκης (και δεν θα διαφωνήσουμε μαζί του)
εντοπίζει ως κρισιμότερη παράμετρο επιλογής θέσης για τις εφημερίδες την τοπική
αλληλεγγύη του εκάστοτε εκδότη, αναλόγως της καταγωγής του, με τους αυτόχθονες
ή τους ετερόχθονες.139

137

Αυτόθι, ό.π., σ. 155
Αυτόθι, ό.π., σ. 156
139
Αυτόθι, ό.π.
138
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Εφημερίδες υπέρ των ετεροχθόνων

Ο υπέρ των ετεροχθόνων Τύπος το 1843
Η συζήτηση περί του ζητήματος των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων είχε
ξεκινήσει στον Τύπο προτού το ζήτημα τεθεί επισήμως στην Εθνοσυνέλευση. Από το
1843 ήδη υπήρχαν αναφορές και διαξιφισμοί στις εφημερίδες περί δικαιωμάτων των
κατοίκων της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα λόγω και της συζήτησης για την
αντιπροσώπευση επαρχιών (στην Εθνοσυνέλευση) από μη αυτόχθονες140. Οι
επιθέσεις φαίνεται ότι ξεκίνησαν από εφημερίδες που τάσσονταν υπερ του
αυτοχθονισμού (θα εξεταστούν στο επόμενο κεφάλαιο) όταν άρχισε να γίνεται λόγος
για «αγέλες νεήλυδων» και Φαναριωτών, ο αντίλογος όμως δεν άργησε να έρθει. Ο
Αιών της 24ης Νοεμβρίου στο άρθρο «Η Συνέλευσις»141 τονίζει το ενιαίο του
Ελληνισμού και την αδιαίρετη σύνδεση των ήδη απελευθερωμένων ελληνικών
εδαφών με τα μη εισέτι απελευθερωθέντα. Τονίζεται ότι «το ελληνικόν άπαν» είναι
«διηρημένον εις ελεύθερον και δούλον». Ετσι αρχίζουν να χαράσσονται και οι
γραμμές

υπεράσπισης

των

δικαιωμάτων

των

ετεροχθόνων

οι

οποίες

θα

ακολουθηθούν κατά την συζήτηση που θα ακολουθήσει κατά τους επόμενους μήνες.
Στο συγκεκριμένο άρθρο διασαφηνίζεται επίσης ότι οι επαναστατικές εξαγγελίες
περιελάμβαναν όλο το ελληνικό Έθνος και όχι μόνο την Πελοπόννησο και Στερεά
Ελλάδα. Υπογραμμίζεται επιπλέον ο ρόλος των «Ομογενών» οι οποίοι συνεισέφεραν
με δωρεές για την ανάπτυξη του νεότευκτου ελληνικού κράτους. Η κατάληξη του
άρθρου περιέχει προειδοποιητικό τόνο: «Εις την φρόνησιν και τον πατριωτισμόν της
Εθνικής Συνελεύσεως απόκειται το παν... ». Από το άρθρο φρονούμε πως συνάγεται
ότι τα μη απελευθερωμένα εδάφη δεν διαφέρουν από τα απελευθερωμένα και η
140

Υπήρξε συζήτηση για το εαν δικαιούνταν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης μη
αυτόχθονες και μη ετερόχθονες κατοικήσαντες τα πέντε προηγούμενα έτη στην επαρχία που
εκπροσωπούν (σύμφωνα και με τον εν ισχύ εκλογικό νόμο 17 του 1822). Στους πληρεξουσίους
Μαυροκορδάτο, Κωλέττη, Μεταξά, Τζώρτζ και Μαυρομιχάλη αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κατ’
εξαίρεσιν, λόγω της συμμετοχής τους στις προηγούμενες Εθνοσυνελεύσεις. Στους επίδοξους
πληρεξουσίους όμως των Κυδωνιέων δεν θα παραχωρηθεί το δικαίωμα για αντιπροσώπευση (βλ.
Δημάκης, ό.π. σσ. 29-31). Ο Δημάκης υποστηρίζει ότι «η απόφαση της εθνοσυνέλευσης για τον
αποκλεισμό ετεροχθόνων πληρεξουσίων, προδίκασε στην πράξη, με το πνεύμα το οποίο εκφράζει,
την τροπή που επρόκειτο να λάβει το ζήτημα των δικαιωμάτων των ετεροχθόνων στη δημόσια ζωή.»
(βλ. Αυτόθι, σελ. 95)
141
Αιών,24 Νοεμβρίου 1843, Η Συνέλευσις, σ.1
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φυσική συνέπεια αυτού του δεδομένου δεν μπορεί παρά να αποκλείει την
διαφορετική

αντιμετώπιση των Ελλήνων που προέρχονται από τα εδάφη εκτός

ελληνικού κράτους.
Η Ελπίς της 28ης Νοεμβρίου γίνεται πιο συγκεκριμένη. Ασκεί κριτική
προσωπικά στους αρχηγούς των κομμάτων και στη συνέχεια επιτίθεται στοχευμένα
στον Ρήγα Παλαμήδη ο οποίος παρουσιάζεται ως διαφιλονικών «στους μη
αυτόχθονας το δικαίωμα της αντιπροσωπίας» στην Εθνοσυνέλευση. Η εφημερίδα
καταγράφει τονισμένη την έκφραση «μόνο δια τους αυτόχθονας» ως κάτι που
προκαλεί έκπληξη καθώς στη συνέχεια απαριθμεί τους Έλληνες που συνέβαλλαν
στον Αγώνα, Ηπειρώτες, Θεσσαλούς, Μακεδόνες, Κρήτες, Κωνσταντινουπολίτες,
Σμυρναίους, και Κυδωνιείς. Στις χήρες και τα ορφανά των αυτοχθόνων αγωνιστών
που επικαλείται ο Παλαμήδης η Ελπίς αντιπροτάσσει τις «χιλιάδες χηρών και
ορφανών μη αυτοχθόνων δεικνύουσιν... τα ρακένδυτα σώματά των μαρτυρούντα των
πατρών των τας θυσίας». Πάντως η Ελπίς τοποθετείται με χαρακτηριστικό τρόπο στο
ζήτημα των ετεροχθόνων, μη θέλουσα να φανεί ότι υποθάλπει κλίμα διχαστικό
ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες και για να μην προκαλέσει την όξυνση των
πρώτων. Αναγνωρίζει λοιπόν η Ελπίς την δίκαια αγανάκτηση έναντι των ανίκανων
νεήλυδων που επωφελήθηκαν της Βαυαροκρατίας για να δρέψουν θέσεις και
αξιώματα, αλλά υπογραμμίζει ότι η αδικία αυτή έγινε σε βάρος και των αυτοχθόνων
αλλά και των ετεροχθόνων αγωνιστών οι οποίοι τα δικαιούνταν. Προβαίνει δηλαδή η
Ελπίς σε διάκριση όχι μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων αλλά ανάμεσα σε
αγωνιστές (ανεξαρτητου καταγωγής) και «νεήλυδες»˙ ως νεήλυδες βεβαίως εδώ δεν
ξεκαθαρίζεται ποιοί εννοούνται, θα μπορούσε δηλ. ο χαρακτηρισμός αυτός να
περιελάμβανε διάφορους ξένους υπαλλήλους των Βαυαρών. Η μη επεξήγηση του
όρου «νεήλυδες» επιτρέπει στον εκάστοτε αναγνώστη να αποδώσει στην λέξη το
περιεχόμενο που ο ίδιος θέλει142. Η εφημερίδα Φίλος του Λαού, θα χρησιμοποιήσει
την λέξη «νεήλυδες» σε συγκεκριμένο χωρίο καθαρά για να περιγράψει τους

142

Η Ελπίς, 28 Νοεμβρίου 1843, σσ. 1-2. Η Ελπίς ενώ υποστηρίζει τις θέσεις των ετεροχθόνων
φαίνεται ότι θεωρεί ως αυτονόητη την αντίθεσή της προς τους νεήλυδες. Η ομάδα των νεήλυδων
φαίνεται ότι έχει ταυτιστεί στα μάτια του λαού με κάτι το απεχθές, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη
εφημερίδα προσπαθεί να τους καταστήσει διακριτούς από τους ετερόχθονες. Προβαίνει μάλιστα και
σε σχετικό διάβημα εναντίον του Ρήγα Παλαμήδη στον οποίο προσπαθεί να προσάψει σχέσεις με
τους νεήλυδες στο παρελθόν: «ο οποίος, ήδη σφόδρα αυτόχθων...επί της παρελθούσης εποχής ήτο ο
ένθερμος προστάτης των νεηλύδων τυχοδιωκτών πάσης φυλής». Έτσι λοιπόν η Ελπίς προσάπτει
στους αυτόχθονες την μομφή υποστήριξης των νεήλυδων (Βλ. Αυτόθι, 29 Ιανουαρίου 1844, σ.454).
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ελθόντες από την Γερμανία κατά την περίοδο της Βαυαροκρατίας143.

Μικρή

αναφορά στο ζήτημα των αυτοχθόνων κάνει και η Αθηνά της 1ης Δεκεμβρίου 1843,
όπου σημειώνει την κακή εντύπωση που προξένησε στους Έλληνες της
Κωνσταντινούπολης η συζήτηση περί της μη αυτοχθονίας των αντιπροσώπων των
επαρχιών (δηλ. περί του δικαιώματος και των ετεροχθόνων να αναδειχτούν
πληρεξούσιοι μέσω επαρχίας η οποία βρίσκεται σε απελευθερωμένο έδαφος). Η
εφημερίδα σημειώνει ότι η πρόβλεψη του να είναι αυτόχθονας ο αντιπρόσωπος κάθε
περιοχής ζημιώνει και τους αυτόχθονες, διότι ούτε κι αυτοί θα μπορούν να εκλεγούν
σε άλλη επαρχία από αυτήν που κατάγονται. Ρίπτεται ακολούθως μομφή ενάντια
στους αυτόχθονες «τους ζητούντας μεν να περιορίσουν το παν εις εαυτούς», οι οποίοι
πρόκειται να ζημιωθούν εφόσον συνεχίσουν να ζητούν την αποκλειστικότητα στα
«πράγματα της Πατρίδος» και δεν θελήσουν να προτιμήσουν «τον μέτριον δρόμον».144
Ως «μέτριος δρόμος» πιστεύουμε ότι νοείται εδώ η συμβιβαστική οδός μεταξύ
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων και η απομάκρυνση των πρώτων από στοχεύσεις
αποκλειστικότητας.
Η εφημερίδα Αναμόρφωσις από το πρώτο ήδη φύλλο της αναφέρεται στις
συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης, και σχετικά με την επιλογή των πληρεξουσίων την
ψέγει, καθώς απέκλεισε 8 ή 9 πληρεξουσίους ετερόχθονες που δεν είχαν τα προσόντα
της διαμονής πέντε ετών ή της κατοχής κτημάτων στις επαρχίες που εκλέχτηκαν. Η
εφημερίδα αναφέρεται πιθανόν στους αποκλεισθέντες Κυδωνιείς πληρεξουσίους,
τους οποίους όμως δεν κατονομάζει. Η Αναμόρφωσις ωστόσο δεν διστάζει να κάνει
λόγο για την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έλευσης νεήλυδων το
οποίο όμως θα πρέπει η Εθνοσυνέλευση να επιλύσει χωρίς να «ανεγείρει τείχη
αδιάβατα μεταξύ των συνόρων της και της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, εγγράφουσα επ’
αυτών επιγραφήν απελπιστικήν ΜΗΔΕΙΣ ΕΙΣΙΕΤΩ (sic)». Αυτές είναι η προσδοκίες
της εφημερίδας από την Εθνοσυνέλευση όταν θα συζητηθεί το «περί ιθαγενείας
ζήτημα».145 Υπογραμμίζεται δηλαδή από την εφημερίδα ότι αναμένει αντιμετώπιση
των νεήλυδων από την Εθνοσυνέλευση, αλλά χωρίς να εμποδιστούν γενικότερα οι
υπόλοιποι εκτός ελληνικού κράτους Έλληνες.

143

Ο Φίλος του Λαου, 21 Ιανουαρίου 1844, σ.1: «...τους ελθόντας από την Γερμανίαν νεήλυδας.»
Αθηνά, 1 Δεκεμβρίου 1843, Διάφορα, σ.3
145
Αναμόρφωσις, 30 Δεκεμβρίου 1843, Γενική έποψις των έργων της συνόδου, σσ. 1-2
144
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Ο υπέρ των ετεροχθόνων Τύπος το 1844
Οι παραπάνω παρατεθείσες ήταν σε γενικές γραμμές οι αναφορές του
«αντιαυτοχθονικού» Τύπου το 1843 στο ζήτημα που πάει να ανακύψει. Μέσα στο
1844, και με την έναρξη των συζητήσεων στην Εθνοσυνέλευση όταν το θέμα τεθεί
επισήμως, οι αναφορές και οι εντάσεις στον Τύπο θα πυκνώσουν. Το κεφάλαιο αυτό
εξετάζει την πορεία των εφημερίδων που τάχθηκαν υπέρ των ετεροχθόνων, μελετάει
ωστόσο τις εφημερίδες τα φύλλα των οποίων έχουν διασωθεί. Για παράδειγμα για την
εφημερίδα ο Μίνως, δεν διασώζονται πολλά φύλλα της περιόδου που εξετάζουμε.
Στα ελάχιστα διασωζόμενα φύλλα της από το 1844 δεν βρίσκουμε κάτι που να
συνδέει τον Μίνωα της Πάτρας με την μεριά των αυτοχθόνων ή των ετεροχθόνων.
Πιθανότατα η εφημερίδα να έλαβε θέση για το ζήτημα, από το υπάρχον ωστόσο
υλικό δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. Για την εφημερίδα πάντως Γκαζέτα
Ιόνικα146 των Ιονίων νήσων γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι δεν λαμβάνει θέση στο
ζήτημα των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων. Άλλωστε τα Ιόνια νησιά δεν βρίσκονταν στα
όρια του ελληνικού κράτους το 1844 και γι’ αυτό οι ειδήσεις για την Ελλάδα
περιέχονταν στην στήλη «Εξωτερικά» της εφημερίδας. Από τις εφημερίδες που
άσκησαν την οξύτερη κριτική κατά των αυτοχθονιστικών θέσεων είναι και η Ελπίς. Η
Ελπίς δε διστάζει να καταφερθεί μέσω προσωπικών επιθέσεων εναντίον των
προσώπων που εξέθεταν αυτοχθονιστικές απόψεις στην Εθνοσυνέλευση, θεωρώντας
αδικαιολόγητες και παντελώς αστήρικτες τις αιτιάσεις τους. Μια από τις βασικότερες
κατηγορίες που η Ελπίς εκτοξεύει είναι εναντίον της εκφοράς της μιαράς λέξεως
«ξένοι» για τους εκτός της Ελλάδας Έλληνες.147 Θυμίζει σε αυτό το σημείο την
ανταπόκριση των Ελλήνων πολλών περιοχών (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη,
Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Κυδωνιές και Χίο) στα επαναστατικά κελεύσματα της
Φιλικής εταιρίας που ξεκίνησε την Επανάσταση, αλλά και τους εκ μακρόθεν της
απελευθερωθείσης Ελλάδος θυσιασθέντες για την επίτευξη του κοινού σκοπού, ο

146

Η Γκαζέτα Ιόνικα δημοσιεύει κυρίως εξωτερικές ειδήσεις. Η ύλη της είναι χωρισμένη σε ενότητες
που έκαστη τιτλοφορείται με το όνομα της χώρας της οποίας τα νέα παρουσιάζονται. Η Ελλάδα
κατέχει ενότητα, ωστόσο είναι κάθε φορά πολύ μικρή σε έκταση. Εκεί αναφέρεται γενικά και
λακωνικά η εξέλιξη της συζήτησης στην Εθνοσυνέλευση κατά το 1844 χωρίς να γίνονται σχόλια.
Σπανίως δημοσιεύεται και υλικό από τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης, όπως το σχέδιο του
Συντάγματος που συντάχθηκε προς συζήτηση (βλ. Γκαζέτα Ιόνικα, 11 Ιανουαρίου 1844, σ.6). Η
εφημερίδα συχνά αναφέρει ότι από τα αναγραφέντα στις ελληνικές εφημερίδες της περιόδου δεν
βρίσκει «ουδέν άξιον σημειώσεως» γι’ αυτό και δεν αναδημοσιεύει τακτικά ειδήσεις ή γεγονότα από
την Ελλάδα (αυτόθι, ό.π., σ.6 )
147
Η Ελπίς, 12 Ιανουαρίου 1844, σ.438
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οποίος δεν ήταν άλλος από το ιδανικό του Ρήγα Φεραίου148. Στο φύλλο της 12ης
Ιανουαρίου εξαπολύεται επίθεση με χαρακτηρισμούς κατά του Δημήτριου Περρούκα
(«καταχθόνιος κοτζαμπασίσκος της Πελοποννήσου») και το όλο ζήτημα τίθεται ως
εξής:
«...τινές των πληρεξουσίων, επέταξαν εν τω μέσω της Συνελεύσεως την ιδέαν ότι
μεταξύ Ελλήνων και Ελλήνων υπάρχει διαφορά, ότι οι εν τη ελευθέρα σήμερον Ελλάδι
γεννηθέντες είναι ανώτεροι των λοιπόν Ελλήνων, έχουν προνόμια εκ γενετής, ότι
απέναντι αυτών οι εις τα λοιπά μέρη της Ελληνικής γης γεννηθέντες είναι είλωτες, εις
τους οποίους ο νόμος επιεικώς φερόμενος, δίδει την άδεια να ζώσιν...και σήμερον εις
τον 19 αιώνα, εν τη πατρίδι του Αλκιβιάδου, και Περικλέους αναγεννάται ιδέα του
προνομίου εκ του τόπου της γεννετής»149
Η Ελπίς παραθέτει ωμά τα δεδομένα της κατάστασης, όπως και τα
επιχειρήματά της, τονίζοντας κυρίως την ελληνικότητα της καταγωγής των
ετεροχθόνων. Χρησιμοποιείται ενίοτε και υπερβολικός λόγος για να πλαισιωθεί η
επιχειρηματολογία της Ελπίδος, όπως στο σημείο που γίνεται λόγος για «είλωτες». Η
Ελπίς προχωράει σε αναγνώριση των αδυναμιών του συστήματος διοίκησης και στην
παραδοχή της ύπαρξης άδικων διορισμών, υποστηρίζει ωστόσο ότι οι διορισμοί αυτοί
περιλαμβάνουν όχι μόνο ετερόχθονες αλλά και «πλήθος αυτοχθόνων». Η εφημερίδα
λοιπόν προτείνει κάθαρση της υπηρεσίας του κράτους από αμφοτέρους όταν
λειτουργούν ως «μάστιγες των επαρχιών». Υποστηρίζεται από την Ελπίδα ότι «δεν
υψώνομεν την φωνήν ει μη κατά των παραλογιζομένων αυτοχθόνων, ή ετεροχθόνων
αδιαφόρως». Η Ελπίς τέλος, προσθέτει μια ακόμη παρατήρηση, κάτι που προκαλεί
όπως αναφέρει, την περιέργεια και τον σκανδαλισμό˙ αναφέρεται λοιπόν ότι κάποιοι
πληρεξούσιοι (δεν κατονομάζονται) επαρχιών οι οποίες ηγοράσθησαν (είναι γραμμένο
εμφατικά με κεφαλαίους χαρακτήρες) από την Ελλάδα με χρήματα, επέδειξαν
«πνεύμα καταδιωκτικόν κατά των κατοίκων των μη ελευθέρων επαρχιών».

148

150

Στο

Αυτόθι, ό.π., σ.438. Η Ελπίς επαναλαμβάνει τακτικά ως πάγια θέση το γεγονός της έναρξης της
Επανάστασης στην Μολδοβλαχία, δηλαδή σε περιοχή που δεν απελευθερώθηκε τελικά. Φροντίζει να
υπογραμμίζει την σημασία του εγχειρήματος στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, δείχνοντας έτσι ότι δεν
αγωνίστηκαν μόνο οι αυτόχθονες των απελευθερωθέντων εδαφών στην Επανάσταση. Ιδιαίτερα η
έκρηξη της Επανάστασης και η πρώτη φάση της πιστώνεται περισσότερο σε ετερόχθονες. Εκτενής
αναφορά στην Φιλική εταιρία (αλλά και για τους αγώνες και άλλων ετεροχθόνων σε περιοχές όπως
Κυδωνιές, Κασσάνδρα, Νάουσα, Χίο) γίνεται και στο φύλλο: Η Ελπίς,2 Φεβρουαρίου 1844, σ.459
149
Αυτόθι, ό.π., σ.438
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Αυτόθι, ό.π., σ.438
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επόμενο φύλλο της (15 Ιανουαρίου) η Ελπίς θα δημοσιεύσει τον λόγο του Ιω.
Κωλέττη151 και θα τον συνοδεύσει με θριαμβευτικά εγκώμια, καθώς ο Κωλέττης που
στο παρελθόν μπήκε στο στόχαστρο της κριτικής της εφημερίδας, κατέστη ο
εκφραστής των πατριωτικότερων (κατά την εφημερίδα) αισθημάτων . Με επαίνους
στολίζονται ακόμη

οι Πετσάλης, Ζωγράφος, Αξελός, Σίμος, Ρόδιος και

Γεραλόπουλος διότι «κατεπολέμησαν τους παραλογισμούς του αυτοχθονισμού με τα
όπλα της λογικής, της αλήθειας». Ο Περούκας από την αντίθετη πλευρά συνεχίζει να
γίνεται αποδέκτης χλευαστικών σχολίων.152 Για την επιστολή-αναφορά που
επιδόθηκε κατά τις πρώτες μέρες της συζήτησης, φέρουσα τις υπογραφές περίπου
2500 παραπονουμένων153 η Ελπίς υποστηρίζει ότι «η αναφορά αυτή υπενεργηθήσα
από τινάς υπαλληλίσκους αυτόχθονας, θηρεύοντας θέσεις ανωτέρας...είχεν εως 400
υπογραφάς εξ ων τα 9/10 πλαστογεγραμμένας»154. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ελπίς
προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός, παρουσιάζοντας τα μεγέθη απομειωμένα.
Πιθανότατα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ίσως η Ελπίς να μετέφερε και να περιέγραψε
στα φύλλα της και άλλα συμβάντα με παρόμοιο τρόπο, υποβαθμίζοντας δηλαδή την
δυναμική των διαβημάτων των αυτοχθονιστών.
Όσον αφορά τα συμπεράσματα της Ελπίδος για τις ενέργειες της
Εθνοσυνέλευσης στο ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, δηλώνεται ότι
«ημαυρώθη η Γ΄Σεπτεμβρίου», πράγμα στο οποίο συμφωνεί και συνταυτίζεται με τον
Αιώνα του Φιλήμονα155. Η Ελπίς δεν διστάζει να ασκήσει κριτική ακόμη και στην
απλοϊκή (όπως την καταδεικνύει) σκέψη της διανομής των υπουργημάτων ως
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Αυτόθι, 15 Ιανουαρίου 1844, σσ. 443-444
Αυτόθι, ό.π. σ. 443. Η Ελπίς, αν και επιτίθεται στους αυτοχθονιστές πολιτικούς Ρήγα Παλαμήδη
και Περρούκα (και γενικότερα αναφέρεται συχνά στους αυτοχθονιστές με τον υποτιμητικό όρο,
αριστοφανικής μάλλον προέλευσης, “αλλαντοπώλαι”), είναι ωστόσο πιο επιεικής με τους
οπλαρχηγούς που υποστηρίζουν αυτοχθονικές θέσεις (και τους οποίους ο λαός εκτιμά), καθώς γι’
αυτούς γράφει ότι «...δεν αναφέρομεν τον Κριζιώτην, τον Γρίβαν, τον Πετμεζάν και άλλους
Οπλαρχηγούς, οι οποίοι –το λέγομεν με πλήρη πεποίθησιν- ηπατήθησαν, και είμεθα υπερβέβαιοι ότι
παρασυρθέντες μετημελήθησαν, διότι ο στρατιωτικός έχει τιμήν, έχει τα βλέμματά του στραμμένα
προς την έξω πατρίδα μας, που πιθανόν η θεία πρόνοια να τω ανοίξη στάδιον δόξης» (βλ. Αυτόθι, 29
Ιανουαρίου 1844, σ.454). Εφόσον λοιπόν οι στρατιωτικοί βλέπουν προς την «έξω πατρίδα» άρα κατά
την Ελπίδα ο αυτοχθονισμός τους δεν μπορεί παρά να είναι ένα πρόσκαιρο σφάλμα που επήλθε
ακουσίως -από εξαπάτηση.
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Για τον σχολιασμό του αριθμού των υπογραφών βλ. Δημάκης, ό.π.., σ.80
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Η Ελπίς,23 Ιανουαρίου 1844, σ.452
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Αυτόθι, 29 Ιανουαρίου 1844, σ.454
152

58

λάφυρων του πολέμου156. Η ιδέα αυτή των αυτοχθονιστών οι οποίοι υπονοούν ή
ζητούν ενίοτε ευθέως τις θέσεις για τους αυτόχθονες αγωνιστές περιγράφεται ως
ακατανόητη και παράλογη, διότι η στελέχωση της κυβερνητικής μηχανής απαιτεί
κατά την Ελπίδα ικανότητα. Οι εκδουλεύσεις που προσέφεραν οι αγωνιστές στον
πόλεμο, υποστηρίζει η Ελπίς, πρέπει βεβαίως να ανταμείβονται˙ είναι άλλο πράγμα
ωστόσο η ανταμοιβή του πατριωτισμού και άλλο πράγμα οι διορισμοί σε
υπουργήματα τα οποία προϋποθέτουν ειδικές ικανότητες. Συνεπώς οι αγωνιστές θα
πρέπει να απολάβουν ως επιβράβευση συντάξεις

και/η εθνικές γαίες και όχι

υπουργήματα (χωρίς βεβαίως να αποκλείονται από την διεκδίκηση αυτών εφόσον το
αξίζουν βάση της αξιολόγησης και των ικανοτήτων τους). Η Ελπίς εντοπίζει μάλιστα
ιδιοτελείς σκοπιμότητες στους αυτοχθονιστές καταλογίζοντάς τους ότι δεν διεκδικούν
την ανάθεση των δημοσίων θέσεων για τους αγωνιστές (όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν)
αλλά για τους ίδιους. Η εφημερίδα επικαλείται ένα συμβάν που η ίδια μαρτυρεί ότι
σημειώθηκε στην συνέλευση, όταν ο πληρεξούσιος Φαρμάκης πρότεινε «να
προτιμώνται εις τα δημόσια επαγγέλματα οι αγωνισταί είτε αυτόχθονες είναι είτε
ετερόχθονες» οι αυτοχθονιστές πληρεξούσιοι επέδειξαν την θορυβώδη αποδοκιμασία
τους φανερώνοντας (κατά την εφημερίδα) ότι δεν τους ενδιαφέρει η αποκατάσταση
εν γένει των αγωνιστών157.
Η καυστικότερη κριτική που άσκησε η Ελπίς στους αυτοχθονιστές έγινε στο
φύλλο της 2ας Φεβρουαρίου, λίγο μετά από την κορύφωση της συζήτησης στην
Εθνοσυνέλευση. Ο Παλαμήδης και ο Περούκας κατηγορούνται για αναλγησία και
εναντίον του δευτέρου η εφημερίδα είναι ιδιαίτερα σκληρή: ο Περούκας είχε στο
παρελθόν διαμείνει αρκετά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη («στο Βυζάντιο» που
«ήτο το κέντρον της Φιλικής Εταιρίας») και υπήρξε, όπως η εφημερίδα μαρτυρεί,
αυτόπτης μάρτυς των γεγονότων και των εκτελέσεων στην Πόλη κατά την έναρξη της
Επανάστασης. Μεταξύ των εκτελεσθέντων ήταν και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄
αλλά και ορισμένοι αρχιερείς. Η Ελπίς σε αυτό το σημείο υποστηρίζει ότι στους
σφαγιασθέντες το οθωμανικό κράτος αναγνώρισε το ότι θανατώθηκαν για την
Ελλάδα, κάτι που όμως δεν πράττει ο Περούκας, όταν δεν αναγνωρίζει τους αγώνες
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Το ίδιο συμπεραίνει και ο Φίλος του Λαού σχολιάζοντας την ομιλία του Κορφιωτάκη, ότι δηλαδή
οι θέσεις αντιμετωπίζονται από τους αυτοχθονιστές ως λάφυρα του πολέμου (βλ. ο Φίλος του Λαού,
16 Ιανουαρίου, σ. 3).
157
Η Ελπίς, 29 Ιανουαρίου 1844, σ. 452
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των ετεροχθόνων. Παραθέτουμε το απόσπασμα για να αναφανεί η αιχμηρότητα των
εκφράσεων που χρησιμοποιούνται:
«Ο Περούκας ήτο αυτόπτης των σφαγών... ίδεν ιδίοις οφθαλμοίς τον δι’ αγχόνης
θάνατον του αοιδίμου Πατριάρχου και των δώδεκα συμμαρτυρησάντων Αρχιερέων˙
από το στόμα του ηκούσαμεν πολλάκις διηγήματα, τα οποία ανώρθουν τας τρίχας της
κεφαλής μας! Τα θύματα δεν έπεσαν, παρά διότι η Ελληνική φυλή εγέρθη κατά των
τυράννων της, και οι τύραννοί της εφάνησαν γενναιότεροι, απέδωσαν εις τα σφάγια την
τιμήν, την οποίαν τοις αρνείται σήμερον ο Περούκας και συντρ. την τιμήν ότι
εσφάγησαν δια την Ελλάδα. Η θάλασσα εγένετο ερυθρά, και έτη ολόκληρα ιχθύας
έβλεπε, και ανετριχίαζεν ο Χριστιανικός λαός του Βυζαντίου, διότι ετρέφοντο από τα
πτώματα των θυμάτων, εις τα τέκνα των οποίων ο Περούκας, και οι συνέταιροί του
αρνούνται το δικαίωμα του πολίτου Έλληνος!»158
Η Ελπίς καταλήγει στο κείμενό της ότι οι αυτοχθονιστές που εισηγήθηκαν και
ψήφισαν κατά των ετεροχθόνων στην συνέλευση είναι ένοχοι εσχάτης προδοσίας159
και εξύβρισαν τον ελληνικό λαό που τους ανέδειξε πληρεξούσιους. Επίσης, ότι «το
έθνος ποτέ δεν εννόησε να χωρισθή εις δύο» και ότι οι αυτόχθονες και οι ετερόχθονες
μαζί βάδισαν στους αγώνες του Έθνους και δεν ευθύνεται καμία πλευρά για τις
συμφορές του κράτους αλλά κύριος υπεύθυνος υπήρξε η «Ξενοκρατεία». Η Ελπίς
είναι σίγουρη ότι οι ετερόχθονες «δεν αγανακτούσι κατά των αδελφών των
αυτοχθόνων» και δεν αποδίδουν στους δεύτερους την αυθάδεια των πολιτικάντηδων
του αυτοχθονισμού. Έτσι, αυτόχθονες και ετερόχθονες, «τέκνα μιάς και της αυτής
πατρίδος, τους αυτούς έχοντες ενδόξους προπάτορας» πρόκειται να πορευθούν προς το
αίσιο κοινό μέλλον. Οι αυτοχθονιστές όμως της Συνέλευσης, «Περούκας και
συντροφία» οι οποίοι «ως άλλοι Ηρώστρατοι ηθέλησαν να δειχθώσι δια του
ανοσιωτέρου των εγκλημάτων, δια της καταστροφής του λαμπρού μέλλοντος της φίλης
πατρίδος», αυτών τα ονόματα προσδοκά και προτρέπει η Ελπίς να παραμείνουν
«εθνοκατάρατα» και «εθνοκατάρατος όστις δώση εις αυτούς ψήφον δι’ οιανδήποτε
υπηρεσίαν της πατρίδος»160.
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Η Ελπίς, 2 Φεβρουαρίου 1844, σ. 456
Αυτόθι, ό.π, σ. 458
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Αυτόθι, ό.π.,σ. 458
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Εκτός όμως από την οξεία στις εκφράσεις της Ελπίδα, υπήρξαν εφημερίδες
που άσκησαν αρκετή κριτική στις θέσεις υπέρ του αυτοχθονισμού, χρησιμοποιώντας
όμως λιγότερο έντονο ύφος. Ο Φίλος του Λαού για παράδειγμα, ασχολήθηκε συχνά
στα φύλλα του με τις διαβουλεύσεις της Συνέλευσης περί του θέματος των
δικαιωμάτων των ετεροχθόνων και ανέλαβε γραμμή υπεράσπισής τους. Ο Φίλος του
Λαού ήδη από την έναρξη της συζήτησης θέτει το πλαίσιο των προς διαπραγμάτευση
ζητημάτων. Εκθέτει εξ αρχής τις απόψεις ορισμένων πληρεξουσίων από την
Πελοπόννησο (τους οποίους δεν κατονομάζει) ότι «πολίται Έλληνες θεωρούνται
μόνον οι γεννημένοι εντός της ελευθέρας Ελλάδος από μητέρα και πατέρα Έλληνα, ή
όσοι ελθόντες εις την Ελλάδα μετέσχον του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος από το 182127»161. Βεβαίως αυτά η εφημερίδα τα καταθέτει στις 11 Ιανουαρίου, όταν υπήρχε
ακόμη η εντύπωση ότι η Συνέλευση θα αποφασίσει

για το τρίτο άρθρο του

Συντάγματος, «περί των πολιτικών δικαιωμάτων του πολίτου Έλληνος»162. Κάτι τέτοιο
εν τέλει δεν συνέβη στην Εθνοσυνέλευση καθώς ο Μαυροκορδάτος θα κατηύθυνε
τελικά την συζήτηση στην ανάγκη της απόφανσης μόνο περί των δικαιωμάτων των
δημοσίων υπαλλήλων. Ένα αξιοπρόσεκτο επιχείρημα που επιστρατεύει ο Φίλος του
Λαού είναι αυτό που θέτει με μορφή ερωτήματος προς τους αυτοχθονιστές˙ το εαν
είχαν οι αποκλειόμενοι ετερόχθονες, που δεν ήλθαν στην ελεύθερη Ελλάδα μέχρι το
1827, τα μέσα να το κάνουν163. Υπονοείται δηλαδή ότι αρκετοί ετερόχθονες Έλληνες
που αγωνίστηκαν στα μέρη τους, κατόπιν θέλησαν αλλά δεν είχαν την δυνατότητα να
μεταναστεύσουν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Φίλος του Λαού δεν θα διστάσει
στη συνέχεια να παραδεχθεί ότι μεταξύ «των λεγομένων ετεροχθόνων»164 υπάρχουν
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Ο Φίλος του Λαού, 11 Ιανουαρίου 1844, σ.2
Αυτόθι, ό.π., σ.2
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«αλλ’ ερωτώμεν, όλοι οι μείναντες υπό τον ζυγόν Έλληνες ήσαν ελεύθεροι και είχον τα μέσα να
μεταναστεύσωσι και δεν μετηνάστευσαν; Πως θέλουν αποδείξει τούτο οι μεγαλοπράγμονες
υπερασπισταί του αυτοχθονισμού;» (Βλ. Ο Φίλος του Λαού, 11 Ιανουαρίου 1844, σ.2)
164
Ο Φίλος του Λαού θα επαναλάβει αυτήν την έκφραση κι άλλες φορές, κι αυτό είναι σημάδι
ιδεολογικής συνέπειας και συνειδητοποίησης του γεγονότος ότι ως υποστηρικτής των
«ετεροχθόνων» δεν μπορεί να αποδέχεται τον υποτιμητικό αυτό όρο. Γι’ αυτό και ο όρος
«ετερόχθονες» εκφέρεται έτσι, για να δειχθεί ότι δεν υιοθετείται αλλά χρησιμοποιείται συμβατικά.
Η συντάκτες της εφημερίδας θα πρέπει να κατανόησαν ότι τυχόν επισημοποίηση του όρου
«ετερόχθονες» θα οδηγούσε σε μειωτική αντιμετώπισή τους και σε νίκη του αυτοχθονισμού. Εν τέλει
η πρόταση του Ψηφίσματος που έγινε αποδεκτό δεν έκανε λόγο για ετερόχθονες αλλά μόνο για
αυτόχθονες. Και πάλι όμως ο όρος αυτός εντός του επίσημου νομικού πλαισίου καθίσταται
προβληματικός καθώς διακρίνει επισήμως τους Έλληνες σε αυτόχθονες και μη αυτόχθονες.
Αυτόχθονες Έλληνες είναι ωστόσο όλοι οι γεννηθέντες σε πρώην ελληνικά εδάφη, διότι διαφορετικά
ως Ελλάδα νοούνται μόνο τα κατοχυρωθέντα εδάφη και οι Έλληνες στερούνται του δικαιώματος της
μελλοντικής διεκδίκησης και των υπολοίπων εδαφών. Σημειώνουμε λοιπόν εδώ το πόσο σημαντική
162
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αρκετοί των οποίων η πατρίδα δεν έλαβε τα όπλα και δεν υπέφεραν σε κάτι αλλά
ήλθαν συγχρόνως με τους Βαυαρούς στην Ελλάδα και προτιμήθηκαν από τους
δεύτερους σε θέσεις, «προς βλάβην των αγωνιστών». Υπερ αυτών όχι μόνο δεν
συνηγορεί η εφημερίδα αλλά τους κατατάσσει, ως βοηθούς των Βαυαρών, στους
θεράποντες «του πεπτωκότος συστήματος». Πριν όμως καταλήξει σε αυτήν την
δήλωση που δικαιώνει σε ένα βαθμό κάποια από τα αιτήματα των αυτοχθονικών
εντύπων (εφόσον παραδέχεται ότι μεταξύ των ετεροχθόνων υπάρχουν και αδίκως
διορισθέντες), ο Φίλος του Λαού είχε κάνει ένα άλλο σχόλιο το οποίο και δεν
προεξέτεινε, αλλά απλώς το ανέφερε ως δεδομένο. Αναφέρθηκε λοιπόν στην
απελευθέρωση της Ελλάδας και κάλεσε τους αυτοχθονιστές να θυμηθούν την
κατάσταση στον ελληνικό χώρο πριν από την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Τότε «εκτός
της Σπάρτης και της Ναυπλίας αι λοιπαί χώραι της Ελλάδος υπέκυψαν εις την άνισον
δύναμιν του Ιβραήμη και Κιουταχή». Αυτή που τελικά διέσωσε την Ελλάδα ήταν κατά
τον Φίλο του Λαού η Τριπλή Συμμαχία. Η εφημερίδα δεν κάνει κάποιο άλλο σχόλιο
παρά μιλάει για τις προθέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων περί μη αποκλεισμού των
εκτός της επισήμου επικράτειας Ελλήνων (γι’ αυτό και θεωρεί ότι οι Μ. Δυνάμεις
θέσπισαν τα Πρωτόκολλα περί ελεύθερης μεταναστεύσεως)165. Η αναφορά ωστόσο
αυτή στην καθοριστική επέμβαση των Μ. Δυνάμεων θα μπορουσε ίσως να εκληφθεί
και ως υπονοούμενο για το γεγονός ότι και οι τελικώς απελευθερωθείσες περιοχές δεν
επέτυχαν από μόνες τους κάτι διαφορετικό από αυτές που εν τέλει δεν
απελευθερώθηκαν, διότι οι Μ. Δυνάμεις ήταν ο κρίσιμος παράγοντας για την τελική
επίτευξη του σκοπού της δημιουργίας κράτους.

Ο χαρακτηριστικός λόγος που

εκφωνήθηκε από τον Κωλέττη στην Εθνοσυνέλευση (στις 14 Ιανουαρίου)
αναδεικνύεται από τον Φίλο του Λαού ως εύστοχος και πατριωτικός. Η εφημερίδα
κάνει αναφορά στην δυνατότητα του Κωλέττη, εαν οι συνθήκες το επέτρεπαν, και
προς περαιτέρω ακόμη ανάλυση και ανάπτυξη των σκέψεών του, ώστε να εννοήσουν
άπαντες την ανάγκη σύμπραξης «όλης της Ελληνικής φυλής»166. Ο Φίλος του Λαού,
προκειμένου να ενδυναμώσει τις θέσεις του υπέρ της δικαιολόγησης απονομής των
δικαιωμάτων του πολίτη και στους ετερόχθονες εποίκους, θα προβεί σε μια σύγκριση
του νέου ελληνικού κράτους με το αμερικάνικο και το γαλλικό τα οποία και θα θέσει
ως παραδείγματα προς μίμηση. Το μεν αμερικάνικο είναι όντως ένα νεότευκτο
είναι η εκφορά των όρων με ακρίβεια αλλά και την βαρύνουσα σημασία της σχετιζόμενης με εθνικά
θέματα ορολογίας.
165
Ο Φίλος του Λαού, 11 Ιανουαρίου 1844, σ.2
166
Ο Φίλος του Λαού, 16 Ιανουαρίου 1844, σ.3
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κράτος, το δε γαλλικό εγκαθιδρύθηκε ως έθνος-κράτος μετά την λεγόμενη Γαλλική
Επανάσταση,

λειτούργησε

δε

ως

πρότυπο

για

την

οργάνωση

αρκετών

μεταγενέστερων εθνών-κρατών. Ο παραλληλισμός λοιπόν που κάνει ο Φίλος του
Λαού δεν είναι άστοχος, καθώς η κατάσταση του νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους
δεν διαφέρει πολύ από τα προαναφερθέντα. Και στην Γαλλία αλλά και στην Αμερική
η μόνη προϋπόθεση για να απονεμηθούν σε κάποιον (που είναι μάλιστα ξένος «και
κατά το γένος, και κατά την γλώσσαν και την θρησκείαν») τα δικαιώματα του πολίτου
ήταν η παραμονή στην χώρα για κάποια έτη. Όταν αυτό συμβαίνει σε «πολυάνθρωπα
και πλούσια» έθνη και μάλιστα όσον αφορά εισδοχή ξένων, είναι αφροσύνη μέγιστη,
υποστηρίζει ο Φίλος του Λαού, η Ελλάδα να επιδεικνύει αδιαφορία προς «τους
ομοεθνείς, τους ομογλώσσους και ομοθρήσκους μας»167. Ο Φίλος του Λαού θα κάνει
και τον παραλληλισμό της ενδημούσας κατάστασης μεταξύ αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων με την διχόνοια που ενέσκηψε μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών κατά
τον Πελοποννησιακό πόλεμο168. Αν και η απόπειρα παραλληλισμού μπορεί να
χαρακτηριστεί ως υπερβολική, εντούτοις ο σκοπός της εφημερίδας είναι να δείξει τον
κίνδυνο που μπορεί να ενσκήψει σε περίπτωση διχασμού. Άλλωστε η εφημερίδα
επισημαίνει και τον κίνδυνο να αμαυρωθεί η «ένδοξος του Σεπτεμβρίου
επανάστασις» στα μάτια των Ευρωπαίων εαν επέλθει εξ αιτίας αυτής διχασμός. Ίσως
μάλιστα στην περίπτωση ενός επελθόντος διχασμού επιβεβαιωθεί απέναντι στην
Ευρώπη η θεωρία που «περιγράφουσιν οι εχθροί του Ελληνικού ονόματος
εθνογράφοι», ότι οι Έλληνες δηλαδή «είμεθα δύσμορφον κράμμα Γοτθοσλαβικής
καταγωγής»169. Η κινδυνολογία αυτή του Φίλου του Λαού προέρχεται, φρονούμε, από
την ειλικρινή ανησυχία του για την πιθανότητα πρόκλησης κλίματος διχασμού μετά
από πιθανή διευθέτηση του υπό συζήτηση ζητήματος με όρους που θα επιβάλλουν οι
αυτοχθονιστές. Άλλωστε ο Φίλος του Λαού στο συγκεκριμένο φύλλο του αναμένει
από την Εθνοσυνέλευση απόφαση για το ζήτημα «το περί πολιτικών δικαιωμάτων του
Έλληνος», όπως φαίνεται στην εναρκτήρια πρόταση του άρθρου170.
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Αυτόθι, ό.π, σσ. 2-3
Ο Φίλος του Λαού, 21 Ιανουαρίου 1844, σ.1
169
Αυτόθι, ό.π., σ.1
170
Αυτόθι, ό.π., σ.1. Εν τέλει ωστόσο η Εθνοσυνέλευση θα αποφανθεί μόνο για τον προσδιορισμό
των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι το οποίο και θα περιληφθεί όχι στο σχεδιαζόμενο
Σύνταγμα αλλά σε ξεχωριστό ψήφισμα το οποίο θα είχε τυπικά ισάξια ισχύ με συνταγματική
πρόβλεψη –βλ. Δημάκης, ό.π., σσ.51, 58. Κατά την πρόταση του Μαυροκορδάτου θα
περιλαμβανόταν στο Σύνταγμα (στο Άρθρο 3) όχι νέος προσδιορισμός του πολίτη αλλά μόνον η
λακωνική φράση: «Πολίται είναι όσοι, απέκτησαν ή αποκτήσωσι τα χαρακτηριστικά του πολίτου κατά
168
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τους Νόμους του Κράτους» -βλ. Βόγλη, ό.π. σ.389. {Αυτή η φράση αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο
που υφίστατο περί της πολιτογράφησης των Ελλήνων πολιτών και όχι στην διάκριση της ιθαγένειας
των Ελλήνων, ζήτημα το οποίο τελικά αποφεύγεται η διαπραγμάτευσή του (η ορολογία περί
ιθαγένειας παύει έκτοτε να συναντάται και γίνεται σε κάποιον βαθμό αποδεκτό το γεγονός ότι πλέον
η πολιτογράφηση στην Ελλάδα ισοδυναμεί περίπου με απόδοση ιθαγένειας. Λεπτομέρειες μπορούν
να δώσουν σε αυτά τα θέματα οι νομικοί επιστήμονες). Ήταν ωστόσο σημαντικό και ίσως θα έπρεπε
να μελετηθεί στην Εθνοσυνέλευση, καθώς οι ισχύουσες προβλέψεις απέδιδαν την ελληνική
ιθαγένεια όχι σε όλους τους Έλληνες το γένος αλλά σε κάποιους που πληρούσαν ορισμένες
προϋποθέσεις -βλ. και το κεφ. «Γεγονότα» του παρόντος- και οι διατυπώσεις αυτές ήταν που
πιθανότατα, λόγω του προβληματικού τους χαρακτήρα, δημιουργούσαν παρανοήσεις. Ο νόμος για
παράδειγμα «περί ελληνικής ιθαγενείας» του 1835 -βλ. Βόγλη, ό.π., σ.424, περιείχε την εναρκτήρια
διατύπωση «Ως Έλληνες θεωρούνται...» και συνέχιζε με τις προϋποθέσεις. Αυτή η διατύπωση
ωστόσο υπονοεί -εκουσίως ή ακουσίως, δεν το εξετάζουμε εδώ- ότι κάθε ένας που δεν πληροί τις
παρατεθέντες προϋποθέσεις δεν είναι Έλληνας. Η καταλληλη διατύπωση φρονούμε ότι θα ήταν «Ως
κατέχοντες την ελληνική ιθαγένεια θεωρούνται...» ή «Ως κατέχοντες τα δικαιώματα της ελληνικής
ιθαγένειας» και να ακολουθούσαν οι προϋποθέσεις (άλλωστε παρακάτω τέτοια ορολογία
χρησιμοποιείται: «Περί αποβολής του δικαιώματος της Ελληνικής ιθαγενείας» και «Ο αποβάλλων το
δικάιωμα της ιθαγενείας Έλλην...», έτσι δεικνύεται ότι ο αποβάλλων την ιθαγένεια είναι Έλληνας, γι’
αυτό και μπορεί επανερχόμενος στην Ελλάδα -εφόσον είχε φύγει- να αναλάβει το δικαίωμα της
ιθαγένειας αμέσως. Παρομοίως θα έπρεπε η διατύπωση του νόμου να έδειχνε ότι και ο
προσκτεισάμενος την ελληνική ιθαγένεια ήταν και πριν Έλλην το γένος, και όχι ότι καθίσταται Έλλην
μόλις αποκτάει την ιθαγένεια, διότι έτσι φαίνεται ότι πριν δεν ήταν Έλληνας. Οι νόμοι του 1835 θα
διατηρηθούν μέχρι την διατύπωση των άρθρων 14-28 του Αστικού Νόμου του 1856 [Κεφάλαιον Α΄
του «Αστικού Νόμου» 28 Οκτ. 1856, ΦΕΚ, αρ. 75, 15 Νοέμβρ. 1856]. Τα άρθρα αυτά ωστόσο
περιέχουν προβλέψεις που αναφαίνονται ως ταυτολογίες εαν δεν παραπεμφθεί κάποιος σε
προηγούμενες προβλέψεις˙ δηλ. το άρθρο 14 αναφέρει ότι «Έλλην είναι ο εξ Έλληνος πατρός
γεννηθείς» το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιος, για να διαπιστώσει εαν ο πατέρας του, και κατ’
επέκτασιν ο ίδιος, θεωρείται Έλληνας να δει υπό ποιές προϋποθέσεις έγινε ο πατέρας του Έλληνας.
Και οι προϋποθέσεις αυτές αναγράφονται μόνο στο Νόμο του 1835, άρα οι Νόμοι του 1856 δεν
καταργούν αυτούς του 1835 αλλά τους συμπληρώνουν ˙ εαν δεν γίνει αυτό παραδεκτό τότε η
παραπάνω διατύπωση που παραθέσαμε παραμένει άνευ νοήματος, οι δε νόμοι του 1835 πάλι, κι
αυτοί στηρίζονται σε προηγούμενες διατάξεις: «Έλληνες θεωρούνται: άπαντες οι εντός του
Βασιλείου της Ελλάδος γεννηθέντες, αν, κατά την εποχή της γεννήσεώς των, οι γονείς των είχον το
δικαίωμα της ιθαγενείας» [άρθρο 1]. Δεν κατέχουμε την νομική επιστήμη, εκ των δεδομένων ωστόσο
οδηγούμεθα στα παρόντα συμπεράσματα, ότι δηλαδή οι πρώτες διατάξεις του νέου ελληνικού
κράτους ήταν οι καθοριστικές και αυτές που διαμόρφωσαν την πορεία που στην συνέχεια
ακολουθήθηκε, εφόσον λειτουργούν ως σημεία αναφοράς και για τις κατοπινές νομοθετικές
διατάξεις. Η προσεκτική εξέταση λοιπόν εκ μέρους της ιστορικής επιστημονικής κοινότητας των
πρώτων νόμων και Συνταγμάτων του ελληνικού κράτους και η ανίχνευση εντός τους πιθανών
αυτοχθονιστικής νοοτροπίας προβλέψεων κρίνεται επιτακτική και καθοριστικής σημασίας. Με την
διατύπωση «Έλληνες θεωρούνται..» δηλώνεται ότι οι μη πληρούντες τις προϋποθέσεις δεν
θεωρούνται Έλληνες). Σε εκείνη την περίπτωση οι εκτός ελληνικού κράτους Έλληνες δεν εξαιρούνται
(αποκλείονται) της ελληνικής καταγωγής αλλά μόνο της ελληνικής ιθαγένειας, έτσι θα μπορούσαν να
θεωρούνται ως Έλληνες στην καταγωγή, δηλ. Έλληνες το γένος, αλλά ως μη απολαμβάνοντες την
ελληνική ιθαγένεια, η οποία άλλωστε είναι τότε περισσότερο νομικός-γραφειοκρατικός όρος (και
δικαιολογημένα καθώς το Ρούμ μιλέτ που εξακολουθούσε να υφίσταται στην Ρούμελη -όπως
ονομάζεται η Βαλκανική χερσόνησος- αλλά και στην Μ. Ασία κατέχει την οθωμανική υπηκοότητα)
και όχι καθαρά θέμα ταυτότητας. Τώρα, το εαν οι προβληματικές αυτές διατυπώσεις εισχωρούσαν
επανειλημμένως ακούσια στις συνταγματικές και νομοθετικές προβλέψεις, είναι κάτι το οποίο,
συνεξετάζοντας και τα σύνδρομα αυτοχθονισμού που οδήγησαν τους Έλληνες των
απελευθερωμένων εδαφών να εγκαταλείψουν προοδευτικά την παραδοσιακή τους ονομασία
«Ρωμαίοι», δυσκολευόμαστε να δεχτούμε. Δεν μπορούμε μεν να αποδείξουμε ότι οι διατυπώσεις
αυτές εισχώρησαν εκούσια στην νομική ορολογία, μπορούμε όμως να μετρήσουμε την έκταση των
συνδρόμων αυτοχθονισμού στο νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος κι έτσι να αποπειραθούμε εκτίμηση της
κατάστασης. Εαν τα σύνδρομα αυτοχθονισμού είχαν όντως εξαπλωθεί τόσο ώστε να έχουν καταστεί
επίσημη εθνική ιδεολογία, τότε πολύ πιθανόν οι προβληματικές αυτές διατυπώσεις να ήταν όχι μια
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Οι τελικές διαπιστώσεις (ή στην πραγματικότητα προσδοκίες) του Φίλου του
Λαού, μετά την παρέλευση κάποιων μηνών από τις συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση,
είναι ότι η δυναμική του αυτοχθονισμού είναι περιορισμένη και ότι αυτός ενυπάρχει
μόνο «εις τας κεφαλάς και τον εγωϊσμόν ολίγων δημοβόρων αποκλειστικών, των
οποίων αι προσπάθιαι, απεδείχθησαν τείνουσαι εις μόνην την κατάσχεσιν των
θέσεων...»171.
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επιχειρηματολογία και λιγότερο στα ρητορικά σχήματα, ήταν η Αθηνά. Η Αθηνά
καταθέτει στα φύλλα της καίριους προβληματισμούς περί του ζητήματος που η
Εθνοσυνέλευση μελετάει. Σημαντικό ήταν το άρθρο της στις 8 Ιανουαρίου με τίτλο
«Περί αυτοχθονισμού»172, όπου παρουσιάζεται το περίγραμμα του όλου ζητήματος
προτού καν αρχίσουν οι αντιπαραθέσεις στην συνέλευση. Στο άρθρο αυτό η Αθηνά
ξεκινάει

την

συλλογιστική
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«αυτοχθονισμός». Μετά από εξέταση εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο αυτοχθονισμός,
στον οποίο η εφημερίδα παραδέχεται ότι εκφράζεται το «κοινόν αίσθημα» (το οποίο
όμως παραθεωρεί ενίοτε την λογική καθότι «αίσθημα»), είναι συνδεδεμένος απλώς

ακούσια αβλεψία αλλά η λογική συνέπεια των αυτοχθονιστικών θέσεων που αποφασίστηκε να
αποτελέσουν τις θεμελιακές τοποθετήσεις του ελληνικού κράτους.} Πριν γίνει ωστόσο αυτό και
υποβαθμιστεί η σοβαρότητα και το εκτόπισμα της επερχόμενης απόφασης, υπήρχε διάχυτη η
αναμονή-προσδοκία για δημιουργία κομβικής σημασίας άρθρου του Συντάγματος το οποίο θα
προσδιόριζε εκ νέου τα δικαιώματα του πολίτου Έλληνος. Εν πολλοίς αυτό αποφεύχθηκε διότι οι
αυτοχθονιστές, μετά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε επέδειξαν συμβιβαστική διάθεση και
δέχθηκαν την πρόταση περί καθορισμού προσόντων των δημ. υπαλλήλων. Άλλωστε η λακωνική
φράση που εισήχθη στο Σύνταγμα ήταν σαν να κατοχύρωνε τους ισχύοντες εως το 1844 νόμους, οι
οποίοι όμως σύμφωνα με τις διατυπώσεις τους δεν αναγνώριζαν ελληνική ταυτότητα σε ετερόχθονες
Έλληνες το γένος οι οποίοι δεν πληρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις. Έτσι η διαιώνιση των
υφισταμένων νόμων είναι ουσιαστικά διαιώνιση προβλέψεων αυτοχθονικού υπόβαθρου. Το θετικό
από όλη την διαδικασία της συζήτησης στην Εθνοσυνέλευση ήταν το ότι τέθηκαν και
ενσωματώθηκαν στο εξής στον δημόσιο λόγο καίριοι προβληματισμοί περί των ετεροχθόνων, όπως
το ζήτημα της αποκληθείσης «Μεγάλης Ιδέας» αλλά και της παραδοχής του εντοπισμένου πλέον
κινδύνου του αυτοχθονισμού. Από ότι φαίνεται, πριν από την συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση η
λεγόμενη Μεγάλη Ιδέα (που ήταν ουσιαστικά περίπου το προϋπάρχον όραμα του Ρήγα) αλλά και το
επίφοβο και βλαπτικό του αυτοχθονισμού αγνοούνταν στον δημόσιο λόγο. Κι αυτό ίσως στηρίζεται
στο γεγονός της ιστορικής σύνδεσης σε ιδεολογικό επίπεδο μόνο με την αρχαία Ελλάδα μέχρι τότε. Η
Μ. Ιδέα βασίζεται στην συνειδητοποίηση της ύπαρξης του παρελθοντος της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας (ανατολικό τμήμα), το ίδιο και η αναγνώριση των ετεροχθόνων αλλόγλωσσων ως
Ελλήνων. Ίσως γι’ αυτό στην συνέχεια του ελληνικού κράτους βλέπουμε τάσεις προς αποδέσμευση
από την ιδεολογία που συνδέει τον νέο Ελληνισμό αποκλειστικά και αυτομάτως με την αρχαιότητα
«ως δι’ αοράτου τινός γέφυρας» και ανακαλύπτεται (μέσω του Παπαρρηγόπουλου κυρίως) το
«Βυζάντιο». Η συνειδητοποίηση αυτή, αν και προχώρησε αρκετά, φρονούμε ωστόσο ότι μέχρι και
σήμερα ακόμη δεν ευοδώθηκε.
171
Ο Φίλος του Λαού, 31 Μαρτίου 1844, Εσωτερικά, σ.3
172
Αθηνά, 8 Ιανουαρίου 1844, Περί αυτοχθονισμού, σ. 1
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με την γη και όχι με την ηθική και πνευματική διάπλαση των υποκειμένων ενός
έθνους. Διαλαμβανόμενος ο αυτοχθονισμός ως «το παν», υποστηρίζει η εφημερίδα,
παρερμηνεύεται η έννοια της ιθαγένειας η οποία σύγκειται όχι μόνο από φυσικά αλλά
και από ηθικά προσόντα. Πάνω σε αυτό τον ισχυρισμο απευθύνει η εφημερίδα και
ρητορικό ερώτημα προς αναίρεση της επιπολαίου θέσεως ότι ο αυτοχθονισμός (για
τον οποίο σημειώθηκε προηγουμένως ότι ήταν ζήτημα μιας στιγμής, της στιγμής της
γέννησης) είναι το κρίσιμο και αποκλειστικό στοιχείο στην αναγνώριση κάποιου ως
Έλληνα˙ ρωτάει λοιπόν η Αθηνά, ποιός είναι περισσότερο Έλλην, εκείνος που
προσήλθε στην «ημεδαπή» μονίμως και «συνεμέθεξεν εις όλας τας τύχας της πατρίδος
του με αφοσίωσιν» ή εκείνος ο οποίος γεννήθηκε μεν «εις την ημεδαπήν», απεδήμησε
όμως στην συνέχεια, έλαβε αλλού την ανατροφή του και ως μόνο σημείο
πατριωτισμού έχει να επιδείξει μια στιγμιαία επάνοδό του στην πατρίδα;173 Στη
συνέχεια η Αθηνά θα καταλήξει ότι η ιερή προσήλωση στον αυτοχθονισμό αποτελεί
ιδίωμα των αγρίων φυλών οι οποίες ζουν στα δάση και αποδίδουν την φυλετική
καθαρότητά τους στην «αμιξία» τους που τους επιτρέπει να ακολουθούν την
πατροπαράδοτη βαρβαρότητα. Για τους αρχαίους Αθηναίους και την δική τους
επίκληση στον αυτοχθονισμό η εφημερίδα έχει να δηλώσει ότι ο όρος τότε είχε
διαφορετικό περιεχόμενο. Δεν εννοούσαν, υποστηρίζεται, οι Αθηναίοι «ότι μόνοι οι
αυτόχθονες είναι αληθείς πολίται» αλλά απλώς ήθελαν να διατρανώσουν ότι η πόλη
τους δεν υπέπεσε σε συνεχείς εισβολές, όπως συνέβαινε στις υπόλοιπες πόλειςκράτη174. Η κατακλείδα της ανάλυσης της Αθηνάς, η οποία περαίνει την ιστορική
εξέταση για να καταλήξει στο παρόν της εποχής, είναι η εξής:
«Ο αυτοχθονισμός είναι ο λίθος, τον οποίον θέτει ο άγριος εις την είσοδον του
σπηλαίου του, δια να φυλαχθή από τα θηρία. Ημείς όμως πέριξ έχομεν όλους αδελφούς,
όλους ανήκοντας εις την μεγάλην Ελληνικήν οικογένειαν.»175
Η Αθηνά σε άλλο άρθρο της θα στηλιτεύσει τις διαφαινόμενες αυτοχθονικές
διαθέσεις ορισμένων πληρεξουσίων οι οποίοι αποβλέπουν όπως «ενθρονισθούν
173

Αυτόθι, ό.π., Περί αυτοχθονισμού, σ. 1
Και είναι βέβαια αλήθεια, να σημειώσουμε εδώ, ότι η επίκληση του αυτοχθονισμού από τους
αρχαίους Έλληνες δεν είχε ούτε ρατσιστικό ούτε εθνικιστικό περιεχόμενο εναντίον των υπολοίπων,
απλώς ήταν μια εκδήλωση θαυμασμού για την πόλη τους, ότι δεν κατακτήθηκε ποτέ ώστε να
αναγκαστούν να επιμειχθούν με τον κατακτητή λαό. Άλλωστε πολλοί από τους αρχαίους σοφούς
(Πυθαγόρας, Κλεόβουλος, Σόλων, Λυκούργος) πραγματοποίησαν ταξίδια στην Αίγυπτο και την
Ανατολή για να αποκτήσουν γνώσεις που θα μετέφεραν προς τελειοποίηση στην Ελλάδα.
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Αθηνά, 8 Ιανουαρίου 1844, Περί αυτοχθονισμού, σ. 1
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...αυθένται των Ελλήνων εις την Ελληνικήν πολιτείαν». Τονίζεται δε ότι η επανάσταση
δεν έγινε γι’ αυτόν τον λόγο αλλά «ο αγών ήτο υπέρ της Ελληνικής φυλής»176 και ότι
οι «λεγόμενοι σήμερον ετερόχθονες» διεξήγαγαν τις ενδοξότερες μάχες177. Η Αθηνά
ωστόσο θα παραδεχθεί την ύπαρξη νεήλυδων στην κρατική διοίκηση, ήδη από την
εποχή του Καποδίστρια, για τους οποίους ζητάει, εφόσον είναι δυνατόν, να
απολυθούν. Η Αθηνά θα αποδυθεί και σε κριτική του πρώιμου σχεδίου του
συντάγματος όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή. Εκφράζεται
προβληματισμός περί του άρθρου 3 του σχεδίου το οποίο αναφέρει στο πρώτο μέρος
του ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» ενώ στο δεύτερο «Μόνοι οι
πολίτες Έλληνες είναι δεκτοί εις όλα τα επαγγέλματα». Η εφημερίδα αποφαίνεται ότι η
ορολογία του σχεδιαζόμενου άρθρου είναι ασαφής (καθώς οι «πολίτες Έλληνες»
εμφανίζονται ως διακριτός όρος από τους «Έλληνες») και γι’ αυτό ζητάει από την
επιτροπή «να ορίσουν κατά τι διαφέρουν οι Έ λ λ η ν ε ς από τους π ο λ ί τ α ς Έ λ λ η
ν ε ς (sic)»178. Εν τέλει, όπως δύναται κανείς να παρατηρήσει στην τελική μορφή του
Συντάγματος, ως συμπλήρωμα του άρθρου 3 εισήχθη ως διευκρίνιση η πρόταση
«Πολίται είναι όσοι, απέκτησαν ή αποκτήσωσι τα χαρακτηριστικά του πολίτου κατά
τους Νόμους του Κράτους»179.

Ενστάσεις κατατέθηκαν και στην ορολογία του
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Αυτόθι, Διάφορα, σ.2
Αυτόθι, Διάφορα, σ.1
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Αθηνά, 12 Ιανουαρίου 1844, Παρατηρήσεις τινές επί του σχεδίου του συντάγματος, σ.2
179
Και αυτή η διευκρίνιση ωστόσο δεν φαίνεται να αποσείει την ασάφεια του άρθρου καθότι οι
νόμοι του κράτους έδιναν την ιδιότητα του πολίτη στους Έλληνες (στους έχοντες δηλαδή την
ελληνική ιθαγένεια) και η διαδικασία της πολιτογράφησης
απέδιδε την ιθαγένεια στον
πολιτογραφηθέντα. Οπότε προς τι η διάκριση σε Έλληνες και πολίτες Έλληνες; Δύναται κανείς να
συμπεράνει ότι η διατύπωση παρέμεινε ασαφής και ίσως αποτελεί αιτία και πηγή σύγχυσης, διότι το
άρθρο αυτό είναι το κρίσιμο και το ανακύψαν από όλη την συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση. Μήπως
αυτή η ασαφής διατύπωση (εφεύρημα του Μαυροκορδάτου) έγινε για να ικανοποιηθούν και οι δύο
πλευρές της Εθνοσυνέλευσης, και οι αυτόχθονιστές αλλά και οι υποστηριχτές των ετεροχθόνων; (Οι
αυτοχθονιστές ίσως είδαν διάκριση στους όρους «Έλληνες» και «πολίτες Έλληνες» και
ικανοποιήθηκαν, ενώ οι οπαδοί των ετεροχθόνων ίσως ικανοποιήθηκαν με το να εξαρτήσουν το
ζήτημα της ιθαγένειας από τους προσεχείς νόμους στο μέλλον -που ο αυτοχθονισμός αναμενόταν να
υποχωρήσει ένεκα και της σκοπούμενης εδαφικής εξάπλωσης του ελληνικού κράτους- και με το να
μην εισαχθεί πρόβλεψη στο Σύνταγμα εκείνη την στιγμή.) Η ασάφεια ωστόσο στο Σύνταγμα είναι
προς ζημίαν των ετεροχθόνων (εδώ αναφερόμαστε στην συντριπτική πλειοψηφία των ετεροχθόνων
που ζουν εκτός των οριων του νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους) διότι παραμένουν σε ισχύ οι
υφιστάμενοι νόμοι (που δεν τους ονομάζουν Έλληνες). Επίσης οι νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν το 1856
(βλ. σχετικά όλο το Κεφάλαιον Α΄και ειδικότερα το άρθρο 14 του «Αστικού Νόμου» 28 Οκτ. 1856,
ΦΕΚ, αρ. 75, 15 Νοέμβρ. 1856) στηρίζονταν στους προηγούμενους, καθώς Έλληνες θεωρούνταν το
1856 τα τέκνα αυτών που είχαν καταστεί Έλληνες βάσει των προηγούμενων νόμων και συνταγμάτων.
Το 1856 υπήρχαν οι Έλληνες και δεν επρόκειτο να δοθεί νέος ορισμός του Έλληνα. Το ίδιο και στην
συνέχεια του ελληνικού κράτους, Έλληνες θα είναι τα τέκνα των Ελλήνων. Τα πρώτα συντάγματα
ωστόσο δεν μπορούσαν να πουν κάτι τέτοιο διότι τότε δεν είχε καθοριστεί ακόμη το ποιός ήταν
Έλληνας. Τα πρώτα συντάγματα και νόμοι έκαναν ακριβώς αυτό˙ καθόρισαν νομικά το ποιοί θα
ονομάζονται Έλληνες. Ως Έλληνες ονόμασαν επανειλημμένα τους αυτόχθονες των
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άρθρου 63 του σχεδίου του συντάγματος, καθώς γινόταν λόγος για «Έλληνες το
γένος». Βέβαια η εφημερίδα στο σημείο αυτο υποπίπτει σε τραγικό ολίσθημα
(παρωθούμενη από τα σύνδρομα αυτοχθονισμού που επηρέαζαν την επίσημη
ιδεολογία) και φτάνει στο συμπέρασμα ότι με την διατύπωση «Έλληνες το γένος»
απελευθερωμένων εδαφών και όχι τους «Έλληνες το γένος», δηλαδή τους Έλληνες στην καταγωγή. Η
τελευταία ευκαιρία για να διευρυνθεί ο ορισμός του Έλληνα δόθηκε στην Εθνοσυνέλευση του 1844,
είκοσι χρόνια περίπου μετά την έναρξη της επανάστασης και με την συμμετοχή σε αυτήν και των
κύριων συντελεστών και των προηγούμενων Συνταγμάτων. Η ευκαιρία αυτή ωστόσο χάθηκε. Οι
Συνταγματικές προβλέψεις παρέμειναν οι ίδιες, έστω κι αν δόθηκε περιθώριο τροποποιήσεων στο
μέλλον με πρόταση του Μαυροκορδάτου. Στο ζήτημα ωστόσο του καθορισμού του περιεχομένου για
τον όρο «Έλληνας» δεν θα υπήρχε μέλλον. Το 1844 ήταν η τελευταία στιγμή για να αλλάξει κάτι.
Εφόσον τότε δεν άλλαξε, τα νομοσχέδια και τα συντάγματα του μέλλοντος δεν επρόκειτο να
παρέμβουν σε ένα τόσο σημαντικό και επίμαχο ζήτημα όπως αυτό του ορισμού των πλαισίων του
εθνικού μας ονόματος (το ποιοί δηλαδή περιλαμβάνονται στον όρο «Έλληνες»). Άλλωστε τα
προηγηθέντα συντάγματα θα αντιμετωπίζονταν στο μέλλον από τους νομοθέτες ως καταρτισθέντα
εκ των ιδρυτών του ελληνικού κράτους και γι΄αυτό και θα θεωρούνταν ηθικά επιλήψιμη η
παρέμβαση σε κομβικής σημασίας προβλέψεις ως ακυρούσα τις αποφάσεις των «πατέρων του
Έθνους». Ουσιαστικά λοιπόν μόνο αυτοί που κατάρτισαν τα Συντάγματα μπορούσαν να τα αλλάξουν
και η τελευταία ευκαιρία γι’ αυτό ήταν το 1844. Νομικά πάντως, έκτοτε Έλληνες γίνονταν οι κάτοικοι
των περιοχών που ενσωματώνονταν και προσαρτουνταν από την Ελλάδα όταν τα εκάστοτε εδάφη
γίνονταν ελληνικά. Νομικά δεν υφίστατο αναγνώριση για τους «Έλληνες το γένος», κάτι που οδηγεί
σε προβληματισμό για το εαν η επικρατούσα ιδεολογία απέκλειε από την ελληνική καταγωγή
αλλόγλωσσους Ορθοδόξους ή απομακρυσμένους από την Στερεά Ελλάδα ελληνικούς πληθυσμούς.
Όλα τα παραπάνω γραφέντα ωστόσο, μπορουμε να πούμε ότι αποτελούν την απαισιόδοξη
θεώρηση και οπτική επί του θέματος της διατύπωσης του όρου «πολίτες Έλληνες»˙ υπάρχει ωστόσο
και μια θεώρηση αισιόδοξη (δεν εννοούμε φυσικά ότι καταρρίπτονται τα προαναφερθέντα, απλώς
πρόκειται να δοκιμάσουμε μια θέαση του ζητήματος από διαφορετική οπτική γωνία, τα
συμπεράσματα της οποίας τυχαίνει να είναι πιο αισιόδοξα. Οι δύο οπτικές γωνίες δεν
αλληλοαναιρούνται˙ δύναται η κάθε μια να συνυπάρχει με την άλλη). Γίνεται λοιπόν φανερό -από τις
εισηγήσεις αλλά και κάποια άρθρα του Τύπου- ότι η συζήτηση για το Σύνταγμα ξεκίνησε
προκειμένου να καθοριστεί το ποιός είναι Έλλην (όπως μπορεί κάποιος να παρατηρήσει από
πολλούς λόγους των πληρεξουσίων και ξεκάθαρα στον λόγο του Κωλέττη ο οποίος αναφέρει «υμείς
φιλονικείτε περί του ορισμού; Τις είναι ο Έλλην;». Μάλιστα ο κύριος σκοπός του λόγου του Κωλέττη
δεν ήταν να διατυπώσει την Μεγάλη Ιδέα, για την οποία τελικά ο λόγος έμεινε γνωστός, αλλά για να
πείσει τους συν-πληρεξουσίους του να σταματήσουν να συζητούν για το ποιός είναι Έλλην -διότι και
μόνο το να επιχειρούνται τέτοιες συζητήσεις θα μπορούσε να αποβεί εθνικά επιζήμιο. Ο Κωλέττης
επανειλημμένως θα αποτρέψει τους πληρεξουσίους από αυτού του είδους την συζήτηση. Όπως
βλέπουμε στη συνέχεια, ο λόγος του είχε το εκτόπισμα που χρειαζόταν ώστε να μην του εναντιωθεί
κανείς (βλ. Δημάκης, ό.π., σ. 85), η επιδίωξή του να επιτευχθεί και έτσι να σταματήσει από εκεί και
πέρα αναφορά στο θέμα περί του ποιός είναι Έλληνας. Η συζήτηση θα συνέχιζε στην βάση του ποιός
έχει δικαιώματα και όχι πλέον στο ζήτημα της ιθαγένειας), αλλά στη συνέχεια, λόγω των
καθοριστικών παρεμβάσεων του λόγου του Κωλέττη ο οποίος έγινε από όλους αποδεκτός και της
υπόδειξης του Μαυροκορδάτου να ασχοληθούν μόνο με τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων,
το θέμα του καθορισμού του ποιός είναι Έλλην παραμερίστηκε και αποφασίστηκε να μπει στο
Σύνταγμα η διάταξη που θα εξαρτούσε τον προσδιορισμό του Έλληνος από τους εκάστοτε ισχύοντες
νόμους. Η διατύπωση ωστόσο του Συντάγματος φαίνεται, όπως παρατηρεί και η εφημερίδα Αθηνά
που αναφέραμε, σαν να υπονοεί την διαφοροποίηση του όρου «Έλληνας» από τον όρο «πολίτης
Έλληνας». Με τις μέχρι τότε διατάξεις πιστεύουμε ότι οι όροι αυτοί ταυτίζονταν. Τώρα, η νέα
διατύπωση που γίνεται επιτρέπει τον συνειρμό ότι, εφόσον οι όροι «Έλληνας» και «Έλληνας
πολίτης» δεν ταυτίζονται, πλέον θα μπορούσε να θεωρείται (να εκλαμβάνεται ως) Έλληνας και ο
μη Έλληνας πολίτης. Κάτι τέτοιο, νομικά τουλάχιστον, δεν συνέβαινε στο παρελθόν του ελληνικού
κράτους και αυτό είναι που αναγνωρίζουμε ως αισιόδοξη έκβαση της συζήτησης στην
Εθνοσυνέλευση.
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λογικά αποκλείονται οι Αλβανοί, οι Σερβοβούλγαροι και οι Βλάχοι180. Θέτει δηλαδή
η εφημερίδα τους Βλάχους στους εκτός των Ελλήνων το γένος. Βεβαίως το
λανθασμένο αυτό συμπέρασμα δεν κατατάσσει την εφημερίδα στους προπαγανδιστές
του αυτοχθονισμού, ούτε η προαίρεσή της ήταν επίβουλος. Απλώς αποτυπώνει μια
τελείως λανθασμένη προκατάληψη της εποχής ότι οι Βλάχοι δεν ανήκουν στους
«Έλληνες το γένος»181. Να σημειώσουμε ότι τελικά στο άρθρο 63 του συντάγματος
δεν υπήρξε αναφορά σε «Έλληνες το γένος» όπως σχεδιαζόταν, αλλά απλά σε
«πολίτες Έλληνες, εγκατεστημένους στην Ελλάδα». Η Αθηνά είναι εμφορούμενη από
ειλικρινή αισθήματα συμπαράστασης προς τους εκτός των απελευθερωμένων εδαφών
Έλληνες, και αυτό φαίνεται από την παρατήρησή της:
«Το μέλλον της ερήμου, της μικράς Ελλάδος στηρίζεται κατά μέγα μέρος εις τας
συμπαθείας των εκτός αυτής ομοφύλων μας˙ τας συμπαθείας λοιπόν ταύτας είναι όχι
μόνον συμφέρον, αλλά και δίκαιον... να τας θερμάνωμεν όσον οίοντε περισσότερον...Οι
ομόφυλοί μας δεν έπαυσαν ν’ ατενίζουν αδιακόπως τους οφθαλμούς των εις την
Ελλάδα και να θεωρούν αυτήν ως κοινήν πατρίδα.»182 Επίσης υπάρχει η διατύπωση «ο
ομόφυλός μας Έλλην, ο γεννηθείς εκτός των ορίων της σήμερον ελευθέρας
Ελλάδος...»183. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν την πραγματική προαίρεση της
Αθηνάς να υποστηρίξει τους εκτός της ελευθέρου Ελλάδας Έλληνες και να
υπογραμμίσει την ελληνικότητά τους. Η Αθηνά, προσπαθώντας να ανιχνεύσει τα
ελατήρια των αυτοχθονιστών όσον αφορά το αίτημά τους για ανακατανομή σε
αυτόχθονες των δημόσιων θέσεων που κατέχουν ετερόχθονες, εκτός του ότι
πιθανολογεί για ιδιοτελή κίνητρα184, σημειώνει και το γεγονός ότι οι θέσεις για τις
οποίες γίνεται τόσο θόρυβος από την πλευρά των αυτοχθονιστών είναι τελικά πολύ
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Αθηνά, 12 Ιανουαρίου 1844, Παρατηρήσεις τινές επί του σχεδίου του συντάγματος,σ.2
Για την ευθύνη της εξάπλωσης τέτοιου είδους ιδεολογημάτων έγινε λόγος στο εισαγωγικό
κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Η επιδράσεις των εκ της Εσπερίας ορμωμένων διανοουμένων
οδήγησαν στην παράκαμψη της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Χωρίς την Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία ως σημείο αναφοράς λογικό είναι να επέρχονται παρανοήσεις και σύγχυση στην
εθνική ιδεολογία. (Επιπλέον η εφημερίδα έχει λανθασμένα σε παρένθεση δίπλα στους Βλάχους την
επεξήγηση «καρακούνιδες» , οι Καραγκούνηδες ωστόσο είναι διακριτή ομάδα από τους Βλάχους. Η
Αθηνά λανθασμένα τους ταυτίζει)
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Αθηνά, 12 Ιανουαρίου 1844, Παρατηρήσεις τινές επί του σχεδίου του συντάγματος, σ.2
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Αυτόθι, ό.π., σ.2
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Χαρακτηριστικά σημειώνει η Αθηνά: «Το θέμα κατήντησε σπουδαίον και όχι δι’ άλλο, ειμή διότι
πεινούν τινές από θέσεις και δια τούτο καταγίνονται να αποκλείσουν όλους τους μη αυτόχθονας από
αυτάς δια να τας καθέξουν ούτοι» (βλ. Αθηνά, 12 Ιανουαρίου 1844, Διάφορα, σ.3)
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περιορισμένες.185 Αντικρίζοντας το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων μέσα
από τις συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση, η Αθηνά θα φτάσει να υποστηρίξει ότι
κακώς ετέθη αυτό το ζήτημα (ενώ έπρεπε να αποφευχθεί) και ότι οι συζητήσεις περί
αυτού, που οδηγούν στον διαχωρισμό του έθνους (sic) σε αυτόχθονες

και

ετερόχθονες186, αποτελούν ανάξιο θέμα της υψηλής εντολής που έχει αναλάβει η
Εθνοσυνέλευση από το έθνος μετά από την Τρίτη Σεπτεμβρίου187. Εξ αιτίας λοιπόν
της συγκεκριμένης αντιμετώπισης του ζητήματος απο την εφημερίδα, ο τίτλος του
άρθρου της 19ης Ιανουαρίου θα είναι: «Το καταχθόνιον ζήτημα». Στους «κατά τους
στενοκεφάλους υπερασπιστάς του αυτοχθονισμού» ονομαζόμενους ετερόχθονες, θα
αποδοθεί από την εφημερίδα η συνεισφορά στην ανοικοδόμηση των ευκλεών κτιρίων
των μεγάλων ελληνικών πόλεων και θα εξυπονοηθεί ο κίνδυνος ένα εχθρικό προς
τους ετερόχθονες ψήφισμα να παύσει την βοήθειά τους. Η εφημερίδα δεν θα
παραλείψει να προβεί και σε μια ονομαστική απαρίθμηση των αυτοχθονιστών
πληρεξουσίων, κατά των οποίων εκτοξεύει την κατηγορία της εξυπηρέτησης
ιδιοτελών σκοπών188. Η κεντρική τοποθέτηση της Αθηνάς πάντως, όπου χαράσσεται
σαφώς και η ιδεολογική γραμμή της, φρονούμε ότι δόθηκε στο άρθρο με τίτλο «Εν
Αθήναις, την 18 Ιανουαρίου 1844»189. Εκεί η Αθηνά χρησιμοποιεί λόγο οξύ και
εμπνευσμένο. Προσπαθεί να παρακινήσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό της προς
την κατεύθυνση που πιστεύει ότι είναι εθνικά ωφέλιμη. Το συγκεκριμένο άρθρο το
εκλαμβάνουμε και ως διαφορετικό από τα υπόλοιπα διότι το ύφος της εφημερίδας
είναι περισσότερο θερμό και άμεσο. Δημιουργείται η αίσθηση ότι το προς
διαπραγμάτευση ζήτημα δεν είναι όπως τα υπόλοιπα ζητήματα που συνήθως η
εφημερίδα θίγει, αλλά κάτι άλλο που έχει εξαιρετική σημασία. Στο άρθρο δηλώνεται
κατ’ αρχάς η δυσαρέσκεια που το θέμα των αυτοχθόνων «ή το περί ιθαγενείας» όπως
το ονομάζει η εφημερίδα έφτασε να απασχολεί την Εθνοσυνέλευση και να κατέχει
κεντρική θέση στις συζητήσεις. Υποδεικνύεται ότι και οι πληρεξούσιοι υπερασπιστές
των ετεροχθόνων δεν θα έπρεπε να το δεχθούν προς συζήτηση διότι έτσι,
αποσκοπώντας στην διόρθωση (παίδευση) των αυτοχθονιστών και συζητώντας το,
185

Αυτόθι, ό.π., Διάφορα, σ.3. Τα ίδια υποστηρίζονται και στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας:
Αθηνά, 19 Ιανουαρίου, Διάφορα, σ.4
186
Παρακάτω η Αθηνά θα αναφέρει «Αν η Συνέλευσις ...έβλεπε το μέγα χάσμα που ανοίγει δια των
τοιούτων συζητήσεων της μεταξύ Ελλήνων και Ελλήνων...» (βλ. Αθηνά,19 Ιανουαρίου 1844, Το
καταχθόνιον ζήτημα, σ.1)
187
Αθηνά,19 Ιανουαρίου 1844, Το καταχθόνιον ζήτημα, σ.1
188
Αυτόθι, ό.π., σ.1
189
Αυτόθι, Εν Αθήναις, την 18 Ιανουαρίου 1844, σ.1

70

διακινδυνεύουν την αποξένωση «πολλών μυριάδων ομογενών και ομοθρήσκων». Εαν
ήταν επιδιωκόμενη η απομάκρυνση των αναξίων από τις δημόσιες θέσεις, η
ενδεδειγμένη από την εφημερίδα μέθοδος θα ήταν να γίνει αυτό συγκεκριμένα και
ονομαστικώς με την κατάρτιση λίστας που θα περιελάμβανε τα ονόματα των αναξίων
υπαλλήλων και των καταχραστών (είτε είναι αυτόχθονες είτε ετερόχθονες), ώστε η
ευθύνη να επέλθει προσωπικά στους αιτίους και όχι συλλήβδην στην ομάδα των
ετεροχθόνων, απαλλάσσοντας έτσι αντιστοίχως τους αυτόχθονες. Αυτά που η Αθηνά
επιζήτεί και προτείνει στο τέλος του άρθρου είναι τα εξής: α) να μην υπάρξει εν τέλει
συνταγματική πρόβλεψη ή νόμος που θα αποκλείει τους έξωθεν ερχομένους (εν.
ομοφύλους) από το δικαίωμα του Έλληνος πολίτη, αλλά να είναι όλοι δεκτοί, με τον
νόμο να καθορίζει απλώς τον «προσήκοντα χρόνο» της παραμονής τους στην
απελευθερωμένη Ελλάδα, ώστε με την παρέλευσή του να αποκτούν όλα τα
δικαιώματα του Έλληνος πολίτου190 και β) να παραληφθούν εντελώς από το
Σύνταγμα και γενικά από την νομοθεσία οι απεχθείς όροι «αυτόχθων, ετερόχθων,
ιθαγενής». Η κατάληξη του άρθρου γίνεται με προσωπικό κάλεσμα του αρθρογράφου
για ομόνοια σε τόνο συναισθηματικά φορτισμένο αλλά και εξόχως πατριωτικό:
«Συμβουλεύω δε, ως αδελφός εν Χριστώ τω Θεώ και Σωτήρι πάντων, και ως πολίτης
Έλλην, να εκλείψωσι διόλου και από το Σύνταγμα και από την άλλη νομοθεσίαν ημών
αι ψυχραί και βάρβαροι κατά την σημασίαν λέξεις, ε τ ε ρ ό χ θ ω ν, α υ τ ό χ θ ω ν,
ι θ α γ ε ν ή ς. ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΕΣΜΕΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩ ΓΕΝΕΙ,
ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ (sic).»191
Από τα δύο αιτήματα της Αθηνάς η Εθνοσυνέλευση στο τέλος θα
ικανοποιήσει, όπως γνωρίζουμε, μόνο το ένα. Ναι μεν θα δεχθεί την απόδοση των
δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη σε όλους τους ετερόχθονες μετά από την παραμονή
τους στην Ελλάδα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν θα καταργήσει
ωστόσο την χρήση του όρου «αυτόχθονες». Η διαιώνιση όμως της χρήσης του
συγκεκριμένου όρου θα οδηγήσει και σε διαιώνιση του ιδεολογικού υποβάθρου που ο
όρος φέρει. Μετά το πέρας της διαδικασίας για την αποδοχή του Β΄ ψηφίσματος, η
Αθηνά θα σχολιάσει ότι

μεταξύ των απολυόμενων από την δημόσια υπηρεσία

υπάρχουν και υπάλληλοι οι οποίοι, λόγω των προσόντων τους, δεν μπορούν να
αντικατασταθούν χωρίς να ζημιωθεί η υπηρεσία (καθώς οι αντικαταστάτες δεν θα
190
191

Αυτόθι, ό.π., σ.1
Αυτόθι, ό.π., σ.1
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είναι αντάξιοί τους). Τα πυρά της κριτικής κατευθύνονται πάλι εναντίον των
αυτοχθονιστών, οι οποίοι «δεν φροντίζουν ποσώς περί της υπηρεσίας, φροντίζουν
μόνον πως να καθέξουν θέσεις, και αν δεν είναι άξιοι των θέσεων αυτών, τούτο ούτε
καν απέρασεν από τον νούν των»192. Επισημαίνεται επίσης η κάκιστη εντύπωση που
το ψήφισμα της συνέλευσης προκάλεσε σε διάφορες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας,
όχι τόσο λόγω του αποτελέσματος που θα είναι η απόλυση ορισμένων υπαλλήλων
αλλά κυρίως λόγω της διάθεσης που επιδεικνύεται προς τους μη αυτόχθονες Έλληνες
από τους ομοφύλους τους της ελεύθερης Ελλάδας κι έτσι φαίνεται ότι οι θυσίες των
αγώνων του έθνους έγιναν προς χάριν των αυτοχθόνων και όχι συνολικά ολόκληρης
της ελληνικής φυλής.193 Η εφημερίδα θα σημειώσει επίσης και ένα περιστατικό που
συνέβη πριν την τελική αποδοχή του ψηφίσματος περί των προσόντων των δημοσίων
υπαλλήλων˙ αυτό δεν ήταν άλλο από την πρόταση του πληρεξουσίου της Σύρου (Κ.Ι.
Περίδη) να αποκλειστούν από τις δημόσιες θέσεις και όσοι έχουν οφειλές προς το
δημόσιο ταμείο. Επικαλείται μάλιστα κάποιον νόμο του Σόλωνα194 για να
υποστηρίξει ότι αυτή η διάταξη είναι «πάτριος νόμος». Οι αυτοχθονιστές είχαν συχνά
χρέη στο δημόσιο195, γι’ αυτό και ήταν άμεσα θιγόμενοι από αυτήν την πρόταση.
Έτσι προκλήθηκε αρχικά αναστάτωση στην συνέλευση, ο Μεταξάς ωστόσο πρότεινε
την παραπομπή της απόφασης στην μελλοντική Βουλή (καθώς το θέμα θεωρήθηκε
ότι ως διοικητικό είναι αρμοδιότητα της Νομοθεσίας), κάτι που τελικά έγινε
αποδεκτό196. Στο φύλλο της 6ης Φεβρουαρίου η εφημερίδα Αθηνά κάνει μνεία στο
γεγονός της Καθαράς Δευτέρας και των σημαιών που ανήρτησαν οι Μακεδόνες και οι
Κρήτες κοντά στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Η Αθηνά μνημονεύει δύο σημαίες,
μελανού χρώματος, με την σημαία των Κρητών να αναγράφει αποσπάσματα από τον
ρλζ΄ ψαλμό. Μετά από την απόσπαση της προσοχή του συγκεντρωμένου λαού στις
σημαίες, και υπό τον φόβο του ερεθισμού του πλήθους και της δημιουργίας ταραχών,
η αστυνομία, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, «εσήκωσε τας σημαίας ταύτας και τας
αφήρεσε από την θέαν του λαού»

197

.

Κάποια στιγμή η Αθηνά αποφάσισε να

μεταφέρει στο αναγνωστικό κοινό τις ανεπίσημες παρατηρήσεις του βασιλιά επί του
νέου συντάγματος. Βεβαίως δεν υπάρχει κάποια πηγή την οποία να επικαλείται η
192

Αθηνά, 22 Ιανουαρίου, Εσωτερικά, σ.2
Αυτόθι, Διάφορα, σ.3
194
Η Αθηνά αναγράφει ως νόμο του Σόλωνα το εξής απόσπασμα, χωρίς βεβαίως παραπομπή: «Εαν
τις οφείλων άρχῃ τῳ δημοσίῳ θάνατον ζημίαν είναι» (βλ. Αθηνά, 22 Ιανουαρίου, Εσωτερικά, σ.2)
195
Δημάκης, ό.π., σ. 58
196
Αθηνά, 22 Ιανουαρίου, Εσωτερικά, σ.2
197
Αθηνά, 6 Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα, σ.2
193
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Αθηνά για να πιστοποιήσει τα γραφόμενά της αλλά στηρίζεται σε φημολογίες όταν
αναφέρει: «κατά τα αδόμενα» και «ως λέγουν (τινές)». Υποστηρίζεται πάντως ότι ο
βασιλιάς Όθωνας
«παρατηρεί δε και ότι το δεύτερον δημοψήφισμα το διακρίνον τους αυτόχθονας από
τους ετερόχθονας θέλει φέρει σχίσμα εις το έθνος, και δια τούτο ως Βασιλεύς δεν
ημπορεί να το κυρώση˙ υπόσχεται δε διοικητικώς να ενεργήση τα όσα ενδιαλαμβάνει το
περί ου ο λόγος ψήφισμα, καθ’ όσον όμως η δημόσια υπηρεσία δεν ήθελε
προσβληθεί»198 Στο επόμενο φύλλο της Αθηνάς, όταν και έχει αναγνωστεί στην
Εθνοσυνέλευση το διάγγελμα του Βασιλέως με τις επίσημες επί του Συντάγματος
παρατηρήσεις του (οι οποίες δεν τίθενται εναντίον του Ψηφίσματος Β΄ όσον αφορά
τα δικαιώματα των ετεροχθόνων αλλά μόνο ζητά εξαίρεση των δικαστικών από τις
απολύσεις για πρακτικούς λόγους –λόγω των προσόντων τους)199, η εφημερίδα θα
ομολογήσει ότι προσδοκούσε γενναιότερη απόφαση από τον βασιλιά για το Ψήφισμα
Β΄και μάλιστα περίμενε «την κατάργησιν αυτού».200 Αποτιμώντας

μετά

την

παρέλευση κάποιου διαστήματος η Αθηνά το έργο της Συνέλευσης όσον αφορά το
ζήτημα των αυτοχθόνων, θα εμφανίσει μια όψη νηφάλια και συγκαταβατική. Στην
τελευταία της νύξη στο θέμα, που γίνεται στο φύλλο της 25ης Μαρτίου201, οι εντάσεις
έχουν κατέλθει και πλέον η εφημερίδα αποτείνεται στους πρώην εχθρούς της με τόνο
συμφιλίωσης. Ίσως είναι η ημέρα της εθνικής εορτής που προτρέπει σε εκδηλώσεις
συναδέλφωσης αλλά ίσως είναι και τα ειλικρινή αισθήματα των συντακτών της
Αθηνάς που ωθούν σε κίνηση υπέρβασης των αντιπαραθέσεων. Οι δηλώσεις της
Αθηνάς ότι ζήτημα διαίρεσης του έθνους δεν υφίσταται και ότι ουδέν σκοπόν είχαν οι
αυτοχθονιστές να προσβάλουν τους εκτός Ελλάδας ομοφύλους, φρονούμε πως ίσως
γίνονται για να καθησυχαστούν οι εντυπώσεις των ετεροχθόνων. Η εφημερίδα λοιπόν
σε αυτό το φύλλο της θα φτάσει σχεδόν να δικαιολογήσει τους αυτοχθονιστές202 αλλά
ακόμη και να αποδεχτεί το Ψήφισμα Β΄ το οποίο αποκλείει τους ετερόχθονες για
198

Αθηνά, 26 Φεβρουαρίου 1844,Διάφορα, σ.2. Φαίνεται πάντως απίθανο ο Όθωνας να εξανέστη με
το ψήφισμα των αυτοχθόνων και να δήλωσε (έστω και ανεπίσημα) ότι θα επέλθει σχίσμα στο έθνος.
Φρονούμε ότι, είτε ίσως ο Όθων να εκφράστηκε κατά του ψηφίσματος με μετριοπάθεια και η Αθηνά
μεταφέρει αυτήν την δήλωση διογκωμένη, είτε ότι η Αθηνά δεν έχει στην πραγματικότητα
ενημέρωση για τις ανεπίσημες παρατηρήσεις του βασιλιά και απλώς προσπαθεί μέσα από τα
γραφόμενά της να επηρεάσει και (στον βαθμό που δύναται) να προκαταλάβει τις τελικές και
επίσημες τοποθετήσεις του παλατιού.
199
Αθηνά, 1 Μαρτίου 1844, Διάγγελμα του Βασιλέως, σ.2
200
Αυτόθι, Εσωτερικά, σ.1
201
Αθηνά, 25 Μαρτίου 1844, Εσωτερικά, σ.1
202
Αυτόθι, Εσωτερικά, σ.1
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μικρό μόνο διάστημα από την δυνατότητά τους να διοριστούν σε δημόσια θέση.
Υπενθυμίζει η Αθηνά ακόμη μια φορά και τους νεήλυδες που είχαν εισρεύσει τα
πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους «επί Βαυαροκρατίας». Υπογραμμίζεται
(μάλιστα δις) τελικώς ότι οι αυτοχθονιστές δεν ενήργησαν με σκοπό αποκλεισμού
των έξω ομογενών τους αλλά για να εκδικηθούν πρόσωπα ευρισκόμενα εντός
Ελλάδος. Η εφημερίδα στο σημείο αυτό προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις
και την δυσαρέσκεια που έμαθε πως προκλήθηκε στους «εκτός του Κράτους
Έλληνες», γι αυτό και υποστηρίζει ότι τελικά το θέμα παρουσιάστηκε μεγεθυμένο και
ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό, γι’ αυτό και οι εκτός Ελλάδας ομόφυλοι θα πρέπει να το
εισπράξουν με επιείκεια (ακολουθεί η συμπερασματική κατάληξη του άρθρου):
«...Δεν αμφιβάλλομεν όμως ότι αφου πληροφορηθώσιν (οι εκτός του Κράτους
Έλληνες) ότι όλη αυτή η σκηνή (των αυτοχθονιστών) ήτο μάλλον παιδαριώδης ή
σπουδαία, ότι κανένα σκοπόν του να αποκρούση ή αποκλείση τους έξω αδελφούς των
δεν είχεν, αλλ’ εξεναντίας πάντοτε έμενε και μένει βαθέως εγκεχαραγμένη εις τας
ψυχάς όλων των εν τη Ελλάδι Ελλήνων η προς τους αυτούς αδελφούς, ομοθρήσκους
και ομογλώσσους των εγκάρδιος αγάπη {,} θέλουν ίσως γελάσει δια την μικρολογίαν
των, αλλά δεν θέλουν παραπονεθή και δια την προς αυτούς διαγωγήν των, ήτις ως προς
το αδελφικόν αίσθημα έμεινε και μένει πάντοτε ανεπίληπτος.

Επειδή μάλιστα οι

πληρεξούσιοι κατώρθωσαν να ψηφίσουν εν Σύνταγμα....το οποίον υπόσχεται την
εθνικήν πρόοδον και ευδαιμονίαν, δεν αμφιβάλλομεν ότι και οι έξω αδελφοί μας δεν
θέλουν δειχθή τόσον αυστηροί δια τινα μικρά σφάλματα των {,} μηδόλως αφορώντα
αυτούς τόσο μάλλον, όσον η διάρκειa τουτων είναι προσωρινή»203
Δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί η αλλαγή αυτή της στάσης της Αθηνάς, της
εφημερίδας που με αυστηρότητα έλεγχε τους αυτοχθονιστές και αντετίθετο στο
ψήφισμα. Δύο είναι πιθανότερες οι ερμηνείες που μπορούν να επιχειρηθούν˙ η μια
ερμηνεία θα είναι πως το ζήτημα όντως δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο διαφάνηκε (ήταν
δηλαδή απλώς θέμα διεκδίκησης της εξουσίας από τους αυτοχθονιστές και όχι αιτίαδιαδικασία διάσπασης του έθνους όπως καταδείκνυαν οι υπερασπιστές των
ετεροχθόνων204)

από

τους

σφοδρούς

διαξιφισμούς

στον

Τύπο

και

στην

Εθνοσυνέλευση και πως η πρόσληψη του ζητήματος από την κοινή γνώμη μεγέθυνε
203

Αυτόθι, ό.π., Εσωτερικά, σ.1 (Με την προσωρινή διάρκεια εννοείται ο ολιγόχρονος αποκλεισμός
των εισερχομένων στην Ελλάδα ετεροχθόνων, ο οποίος δεν είναι μόνιμος)
204
Σκοπετέα, ό.π., σ.59
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τα πράγματα κι έτσι τα περί διαίρεσης του Έθνους ήταν υπερβολές της στιγμής που
στη συνέχεια ξεπεράστηκαν. Άλλωστε μετά το τέλος της Εθνοσυνέλευσης βλέπουμε
ένα πλησίασμα (αν όχι ταύτιση) των θέσεων της, ανέκαθεν ενθέρμως υπέρ των
ετεροχθόνων, Αθηνάς με ορισμένα εκ των επιχειρημάτων των αυτοχθονιστών. Η
πρώτη ερμηνεία των γεγονότων συνεπώς υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα
δηλαδή δεν υπήρξε διαίρεση μεταξύ των Ελλήνων αλλά μέσα στην διαμάχη των
συζητήσεων ανέβηκαν οι τόνοι και τα ρητορικώς λεγόμενα στην Εθνοσυνέλευση
διαδόθηκαν διογκωμένα στην κοινή γνώμη205. Η δεύτερη ερμηνεία ωστόσο
αντιμετωπίζει διαφορετικά τα τεκταινόμενα. Φωνές όπως της Αθηνάς, αφού έπραξαν
ότι ήταν δυνατόν για να καταπολεμήσουν τον αυτοχθονισμό (επιτιθέμενοι με κάθε
τρόπο στους αυτοχθονιστές) και να αναιρέσουν το ψήφισμα, μόλις είδαν την έκβαση
των γεγονότων και τον τελεσίδικο χαρακτήρα των αποφάσεων της Συνέλευσης
αποφάσισαν (καθότι αυτές οι φωνές διέκειντο ειλικρινώς εναντίον της διχόνοιας των
Ελλήνων) να υποβαθμίσουν το θέμα. Διότι εαν το άφηναν να συνεχίζεται μιλώντας
για την συντελεσθείσα αδικία θα προκαλούσαν ακόμη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια
στους ετερόχθονες και όλο αυτό το αρνητικό κλίμα

θα επιβαρυνόταν ακόμη

περαιτέρω. Δηλαδή με την συνέχιση της συζήτησης θα δημιουργούνταν ακόμη
εντονότερες συνθήκες διαίρεσης. Η μόνη λύση για την εκτόνωση του θέματος, εαν
όντως πίστευαν οι ετεροχθονικές εφημερίδες αυτά που έγραφαν για φόβους διχόνοιας
μεταξύ των Ελλήνων εντός του κράτους και των Ελλήνων εκτός, θα ήταν η
υποβάθμιση του θέματος206, ούτως ώστε η κοινή γνώμη να το ξεπεράσει και να μην
ερεθίζεται με την ανάκλησή του στην μνήμη. Στο πλαίσιο λοιπόν της σκόπιμης
υποβάθμισης του θέματος είναι που αντιλαμβάνεται η δεύτερη ερμηνεία των
γεγονότων την στάση εφημερίδων όπως η Αθηνά, που ενώ επέδειξε τόση
μαχητικότητα κατά την διαπραγμάτευση του θέματος στην Εθνοσυνέλευση (ώστε να
επιτευχθεί η προσδοκώμενη λύση τότε που οι καταστάσεις ήταν ρευστές και θα
λαμβανόταν η καθοριστική και ιστορική απόφαση), μετά το πέρας της
Εθνοσυνέλευσης (που πρακτικά ο αγώνας τελείωσε πλέον και δεν μπορεί να
205

Περίπου υπέρ αυτής της ερμηνείας φαίνεται πως είναι η Ε. Σκοπετέα στην ανάλυσή της σχετικά
με το ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων (βλ. Σκοπετέα, ό.π., σσ. 55-63)
206
Έτσι ίσως εξηγείται και η αναφορά της εφημερίδας Χρόνος (στα τέλη του 1844) όπου γίνεται
αποτίμηση της πορείας των τοποθετήσεων απέναντι στο Ψήφισμα Β΄. Εκεί επισημαίνεται ότι πολλοί
που στο παρελθόν «το κατέκρινον ως ολέθριον», σήμερα το υπερασπίζονται ως καλό. Η εφημερίδα
σπεύδει να ταυτίσει όλους αυτούς με τους αρχαίους σοφιστές που μετήλλασαν απόψεις. Φρονούμε
η
ότι το σχόλιο αυτό του Χρόνου πιθανώς εμπίπτει στην 2 ερμηνεία, η οποία προσπαθεί να εξηγήσει
την στροφή των εφημερίδων. (Βλ. Χρόνος, 2 Δεκεμβρίου 1844, Τα νόμῳ καλά, σ.3)
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επιτευχθεί κάτι σε επίσημο πολιτικό επίπεδο) σπεύδει να υποβαθμίσει207 το θέμα
φοβούμενη τις συνέπειες του όντως ενσπείραντος στοιχεία και εντυπώσεις διαίρεσης
ψηφίσματος. Πέραν από τις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, εκδίδονται και
αρκετές μικρότερης εμβέλειας. Η εργασία θα εξετάσει τις περιπτώσεις των
εφημερίδων Αναμόρφωσις και Ελληνικός Παρατηρητής που ήταν αμφότερες
εβδομαδιαίας (περίπου) κυκλοφορίας208. Η Αναμόρφωσις κατέγραφε στα σχετικά με
το ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων άρθρα και την αφήγηση των εξελίξεων στις
συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης. Παρείχε έτσι στους αναγνώστες της το περιληπτικό
ιστορικό των συζητήσεων παράλληλα με τον σχολιασμό επί τον λεχθέντων. Στις 15
Ιανουαρίου η Αναμόρφωσις δημοσιεύει το άρθρο «Συζητήσεις περί ιθαγένειας»,
καθώς η εφημερίδα αντιλαμβάνεται ότι η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση γίνεται για
την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας (δεν είχε ακόμη διατυπωθεί η υπόδειξη του
Μαυροκορδάτου περί σαφούς διάκρισης μεταξύ των χαρακτηριστικών του Έλληνα
πολίτη και των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων209). Η Αναμόρφωσις καίτοι
εφημερίδα που υποστηρίζει τους ετερόχθονες, δεν θα διστάσει να αναφέρει ότι
υπήρξαν στο παρελθόν άτομα, νεοαφιχθέντα στην Ελλάδα, τα οποία παρεισέφρησαν
στην δημόσια υπηρεσία και τα οποία υπήρξαν ευνοούμενα «παρά της Ξενοκρατίας».
Προκειμένου ωστόσο να επιτευχθεί η καθαίρεση των συγκεκριμένων προσώπων η
Σύνοδος (αναφέρει η Αναμόρφωσις) δεν θα πρέπει «να επιθέσει ατιμωτικήν σφραγίδαν
επί το μέτωπον τόσων αγωνιστών και εποίκων, μη αποζώντων βεβαίως από τον
πενιχρόν άρτον της δημόσιας υπηρεσίας!»210. Η εφημερίδα θα σταθεί στους κοινούς
αγώνες που κατέβαλαν αυτόχθονες και ετερόχθονες, γι’ αυτήν ακόμα την επίτευξη
της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου211. Η εφημερίδα θα διατυπώσει εν συνεχεία τον
207

Δεν θα ακολουθήσουν πάντως όλες οι εφημερίδες αυτήν την τακτική. Η Συνένωσις θα
ακολουθήσει παρόμοια τακτική υποβιβασμού του θέματος (ειδικά κατά την περίοδο της αρχής της
κυκλοφορίας της), ωστόσο κάποιες φορές θα αρθρώσει λόγο και εναντίον του Ψηφίσματος Β΄.
208
Η Αναμόρφωσις, όπως σημειώνει στην λεζάντα του τίτλου όπου αναφέρονται τα στοιχεία της
εφημερίδας, μόνο κατά την διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης θα εκδίδεται «δίς της εβδομάδος»
209
Όπως είδαμε, μετά από την παρέμβαση αυτή του Μαυροκορδάτου και την αποδοχή της
πρότασής του να μπει στο Σύνταγμα η πρόβλεψη πως «πολίται είναι όσοι αποκτήσωσιν ή απέκτησαν
τα δικαιώματα του πολίτου κατά τον νόμον», η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση πλέον θα
περιστραφεί μόνο περί των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Πριν ωστόσο προτείνει ο
Μαυροκορδάτος την διάκριση των ζητημάτων, το θέμα της απόδοσης της ιθαγένειας συζητούνταν
στην Εθνοσυνέλευση ανοιχτά και φρονούμε πως υπήρχε η αναμονή από τους πληρεξουσίους να
διατυπωθεί και σχετικό περί ιθαγενείας άρθρο στο Σύνταγμα. Εν τέλει δεν εισήχθη άρθρο
συγκεκριμένου περιεχομένου, παρά μόνο η γενικόλογη διατύπωση που πρότεινε ο Μαυροκορδάτος.
210
Αναμόρφωσις, 15 Ιανουαρίου 1844, Συζητήσεις περί ιθαγένειας, σ.1
211
Η εφημερίδα επισημαίνει «Μήπως όταν εκδοθώσιν οι κατάλογοι των προετοιμασάντων την
Τρίτην Σεπτεμβρίου, δεν θέλουσιν ευρεθή τα τα ήμισυ τουλάχιστον ονόματα ετεροχθονικά;» (βλ.
Αναμόρφωσις, 15 Ιανουαρίου 1844, Συζητήσεις περί ιθαγένειας, σ.1)

76

φόβο της διαιρέσεως του έθνους στην περίπτωση αναγνώρισης επισήμως της
διάκρισης ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες:
«Αποκρούομεν πάσαν ιδέαν διαιρέσεως του Έθνους εις αυτόχθονας και ετερόχθονας,
όχι από δειλίαν˙ αλλά διότι φρονούμεν αυτήν ολεθρίαν εις το παρόν και εις το μέλλον
της Ελλάδος. Προς το μέλλον, διότι καθώς ο Κ. Ρέντης γενναίως εκήρυξε212, δεν
φρονούμεν την επανάστασιν της Ελλάδος περαιωθείσαν˙ προς το παρόν, διότι η Ελλάς
θέλει σμικρυνθεί, όταν αποχωρισθή από τας συμπαθείας τεσσάρων εκατομμυρίων
ομογενών213, αποβλεπόντων προς την Ελλάδα, και τόσων πολύπλουτων εμπόρων από
του Δουνάβεως τας όχθας μέχρι της Αμερικής δημιουργούντων περιουσίας, και όλων
θεωρούντων την Ελλάδα ως κοινήν Πατρίδα.»214
Στο φύλλο της 22ας Ιανουαρίου, η Αναμόρφωσις θα παρατηρήσει ότι οι περί
ιθαγένειας συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση είχαν μετατραπεί σε συζητήσεις απλώς
περί του διορισμού κρατικών λειτουργών. Η Αναμόρφωσις θεωρεί αναρμόδια την
Συνέλευση να ασχοληθεί με καθήκοντα νομοθετικά και γι’ αυτό ειρωνικά
διαπιστώνει ότι «η πρόοδος είναι αξιόλογος» αφού ο ρόλος της «Εθνικής Συνόδου»
έχει υποβιβαστεί πλέον σε εκπλήρωση καθηκόντων διοικητικού σώματος. Για τις
τροπολογίες που κατετέθησαν το προηγούμενο διάστημα, σημειώνεται ότι «έγιναν
συζητήσεις τόσο λεπτομερείς, ώστε διαφεύγουσιν πάσαν ανάλυσιν»215. Σχόλιο γίνεται
212

Ο Δημάκης (Δημάκης, ό.π., σ. 77) θα ανακαλύψει ότι ο Αριστείδης Ρέντης ήταν ο πρώτος που
εισήγαγε την έννοια της «Μεγάλης ιδέας» (χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο), πριν ακόμη και
από τον πολύκροτο λόγο του Κωλέττη. Ο Δημάκης θα σημειώσει πως το νεαρό της ηλικίας του Ρέντη
(33 χρονών) προκάλεσε την αμηχανία της συνέλευσης και αποφασίστηκε να μην καταχωρηθούν τα
επίμαχα τμήματα της ομιλίας του στα πρακτικά (έτσι ο λόγος μπορεί να αναζητηθεί στον Φίλο του
Λαού, 4 Φεβρουαρίου 1844, Λόγος του Α. Ρέντη επί του πολιτικού θέματος, σ.2. Εκεί φαίνεται ότι ο
Ρέντης δεν θα διστάσει να κάνει αναφορά ακόμη και στην προσδοκία της ύψωσης του Σταυρού στον
τρούλο της Αγίας Σοφίας). Ο Δημάκης διαπιστώνει ότι το γεγονός αυτό της εισήγησης του Ρέντη
διέφυγε από την ιστοριογραφία μέχρι σήμερα (1991) και ότι έχει μείνει ως ορόσημο η εισήγηση του
Κωλέττη καθώς ο δεύτερος ως εμπειρότερος χρησιμοποίησε πιο διπλωματική διατύπωση και με το
κύρος που προσέδιδε και η προσωπικότητά του, κατάφερε να δημιουργήσει ο δικός του λόγος
μεγαλύτερη απήχηση και να μείνει στην Iστορία.
213
Οι εκτός Ελλάδας ομογενείς ανέρχονται κατά την Αναμόρφωση σε τέσσερα εκατομμύρια. Στην
συνέχεια της μελέτης μας θα δούμε και άλλη μια εκτίμηση εφημερίδας περί του πληθυσμού των
ετεροχθόνων Ελλήνων- ομογενών, όπου και θα παραθέσουμε σχόλιο. Πάντως ο προβληματισμός
μας επ’ αυτού του (θεωρούμε σημαντικότατου) θεματος είναι ο εξής: πόσοι στην πραγματικότητα
ήταν οι Έλληνες την εποχή που μελετούμε, την εποχή δηλαδή της Εθνοσυνέλευσης; Εντός του
ελληνικού κράτους ο αριθμός θα πρέπει να προσέγγιζε το εκατομμύριο, εκτός του ελληνικού
κράτους όμως; (Οπωσδήποτε πάντως η πλειονότητα του ελληνικού Έθνους θα βρισκόταν εκτός των
ορίων του νεοελληνικού κράτους)
214
Αναμόρφωσις, 15 Ιανουαρίου 1844, Συζητήσεις περί ιθαγένειας, σ.1
215
Αναμόρφωσις, 22 Ιανουαρίου 1844, Συζητήσεις περί δημοσίων λειτουργών, σ.3. Η εφημερίδα
συνεχίζει, στηλιτεύοντας το πνεύμα του σχολαστικισμού που επεκράτησε στην Εθνοσυνέλευση: «Τί
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και επί της πρόβλεψης του Ψηφίσματος Β΄ να διατηρήσει και να δέχεται άμεσα στη
δημόσια υπηρεσία όχι απλά τους αγωνισθέντες ετερόχθονες, αλλά τους αγωνισθέντες
ετερόχθονες εν αυτή (δηλαδή μόνο τους αγωνισθέντες στην ελληνική επικράτεια216).
Η εφημερίδα διαπιστώνει ότι έτσι αποκλείονται του ευεργετήματος οι αγωνισθέντες
ετερόχθονες της Επανάστασης που πολέμησαν σε μέρη που τελικά δεν υπήχθησαν
στην ελληνική επικράτεια. Έτσι λοιπόν η Αναμόρφωσις θα προσθέσει πικρόχολα
«Εθεσπίσθη ότι είναι δεκτοί εις θέσεις οι αυτόχθονες, οι μέχρι του 1827 αγωνισθέντες
εν Αυτῃ˙ το δε εν Αυτῃ (εν τῃ Ελλάδι) ετέθη από φόβον μήπως κανείς Ιερολοχίτης,
καμμιά σκιά εκ των πεσόντων εις Σκουλένι, και εις Δραγασένι,κανέν μέλος της
Υψηλαντικής ή άλλης οικογενείας διαφύγη να περιληφθή εντός του Ψηφίσματος»217
Για την εκ του Ψηφίσματος «δημιουργούμενη κλίμακα, δια τας τάξεις των
ετεροχθόνων» που αναλόγως ετους της έλευσης τους στην Ελλάδα θα αποκτούν συν
τω χρόνω και τα δικαιώματα να μπουν στην δημόσια υπηρεσία, η Αναμόρφωσις δεν
έχει να αναγνωρίσει τίποτε θετικό: «Η Βραχύτης ή η έκτασις του χρόνου είναι
αδιάφορος, η ιδέα είναι άδικος και υβριστική.»218. Το ίδιο θα αναφέρει και για τις
κατηγορίες που εξαιρέθηκαν των διατάξεων του Ψηφίσματος Β΄, δηλαδή για τους
καθηγητές και τους στρατιωτικούς, οι οποίοι «δεν είναι βεβαίως ευγνώμονες δια την
υπέρ αυτών γενομένην εξαίρεσιν» διότι «δεν λαμβάνει τις ευγνωμόνως ως δωρεάν
εκείνο το οποίον κατά δικαίωμα κέκτηται.»219 Η Αναμόρφωσις αντιλαμβάνεται το όλο
Ψήφισμα Β΄ ως μια προσβολή για τους ετερόχθονες. Δεν υπολογίζει το ότι η
πρακτικά η ζημία που θα υποστούν οι ετερόχθονες θα είναι αρκετά περιορισμένης
έκτασης, παρά εστιάζει στην ηθική απομείωση και προσβολή που πιστεύει ότι το
Ψήφισμα προκάλεσε. Για τον λόγο αυτό θα εκφραστεί με τον εξής (υπερβολικό
θεωρούμε) τρόπο όταν φτάσει στο συμπέρασμά της αναφορικά με τους ετερόχθονες
στρατιώτες που περιφρούρησαν την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και τώρα η
αποδοχή τους γίνεται εν είδει ελεημοσύνης από το Ψήφισμα: «Εδύνατο τις να

ήθελον ειπή οι Θεολόγοι της Δυτικής Εκκλησίας (sic), εαν ηκροάζοντο τον διϋλισμόν των λέξεων
γενόμενον εν πλήρει Εθνική Συνόδῳ.» (βλ. Αυτόθι, ό.π.)
216
Η της τρίτης Σεπτεμβρίου, ο.π., Ψήφισμα Β΄, σελ. 720-721: «Η Κυβέρνησις οφείλει ... να
σχηματίσει το προσωπικόν της δημόσιας υπηρεσίας διορίζουσα εκ των υπαγομένων εις τας εξής
κατηγορίας: α) τους αυτόχθονας κατοίκους της Ελληνικής Επικρατείας και τους μέχρι τέλους του
1827 αγωνισθέντες εν αυτή...»
217
Αναμόρφωσις, 22 Ιανουαρίου 1844, Συζητήσεις περί δημοσίων λειτουργών, σ.3
218
Αυτόθι, ό.π.,σ.4
219
Αυτόθι, ό.π.,σ.4
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μαντεύση ότι η Τρίτη Σεπτεμβρίου ήθελε καταντήση μαινάς, ξεσχίζουσα τα ίδια της
τέκνα;»220. Η Αναμόρφωσις σε επόμενο φύλλο της θα μνημονεύσει το συμβάν με τις
μαύρες σημαίες των ετεροχθόνων στις στήλες του Ολυμπίου Διός την Καθαρά
Δευτέρα221, αλλά και θα ενημερώσει για κάποιο περιστατικό βίαιας συμπλοκής
μικρής έκτασης μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων στην Πάτρα222. Οι υπόλοιπες
αναφορές της εφημερίδας θα είναι για το επόμενο ανακύψαν ζήτημα στην
Εθνοσυνέλευση περί της παραχώρησης δικαιώματος στους (ετερόχθονες) εποίκους να
εκλέγουν ιδιαίτερο αντιπρόσωπο στην Βουλή που πρόκειται να συγκροτηθεί (μέσω
εκλογών) μετά το πέρας της Εθνοσυνέλευσης.
Η εφημερίδα Ελληνικός Παρατηρητής, που ήταν δίγλωσση (ελληνικά και
γαλλικά), έχει πιο αραιή κυκλοφορία από τις περισσότερες εφημερίδες της εποχής,
καθώς εκδίδεται περίπου ανά δεκαήμερο. Ο Δημάκης αποδίδει στην αραιή
περιοδικότητα της εφημερίδας το γεγονός ότι παρουσιάζεται συγκεντρωτικά (σε
έκαστο φύλλο) το κάθε θέμα της επικαιρότητας223. Έτσι, το φύλλο 28ης Ιανουαρίου, ο
Ελληνικός Παρατηρητής θα το αφιερώσει σχεδόν εξ ολοκλήρου στην πραγμάτευση
του ζητήματος των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Να σημειωθεί λοιπόν ότι συνεπώς
αυτό είναι το φύλλο που η εφημερίδα αφιερώνει στο μελετώμενο ζήτημα και ότι στα
υπόλοιπα φύλλα η θεματολογία της δεν άπτεται του θέματος των αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων. Ο Ελληνικός Παρατηρητής θα ξεκινήσει την περιγραφή της κατάστασης
με υπερβάλλοντα κυριολεκτικώς ζήλο. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Ολόκληρος ο
Ελληνικός τύπος της Πρωτευούσης και των επαρχιών κατεδίκασεν ομοφώνως, το
ολέθριον της αποκλειστικότητος αυτών (των αυτοχθονιστών) πνεύμα, κηρύξας αυτό
ανάξιον των Ελληνικών αισθημάτων και της εθνικής αξιοπρέπειας»224. Κάτι τέτοιο
φυσικά δεν ισχύει, ωστόσο ίσως ανακύπτει η απορία για ποιό λόγο να αναφέρει μια
τέτοια οφθαλμοφανή ανακρίβεια η εφημερίδα. Ίσως αυτό συμβαίνει διότι ως
δίγλωσσο έντυπο είναι το μόνο μέσο που μπορεί να διαβαστεί από μη ελληνόφωνους
220

Αυτόθι, ό.π., σ.4
Αναμόρφωσις, 12 Φεβρουαρίου 1844, Συζητήσεις της Εθνικής Συνελεύσεως, σ. 3
222
Η εφημερίδα αναφέρει συγκεκριμένα: «Εις Πάτρας συνέβη ρήξις μεταξύ ετεροχθόνων και
αυτοχθόνων, εξ αιτίας του ολεθρίου ζητήματος˙ εις ετερόχθων επληγώθη.» (βλ. Αναμόρφωσις, 12
Φεβρουαρίου 1844,Διάφορα, σ.2)
223
Δημάκης, ό.π., σ. 161
224
Ελληνικός Παρατηρητής, 28 Ιανουαρίου 1844, Η γενική αγανάκτησις, σ.1. Σε άλλο σημείο που
αναφέρει ονομαστικά ορισμένες εφημερίδες που τάχθηκαν υπέρ των ετεροχθόνων η εφημερίδα
καταλήγει: «Αλλά προς τι ν’ απαριθμώμεν τα ονόματα των Εφημερίδων, ενώ ουδεμία υπήρξε να μην
καταδικάση την αντεθνικήν ταύτην πράξιν; απόδειξις άρα ότι το έθνος ολόκληρον κατεδίκασεν
αυτήν˙» (βλ. Αυτόθι, ό.π, σ.1)
221
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στο εξωτερικό, οι οποίοι πιθανότατα δεν θα είχαν γνώση του περιεχομένου των
υπολοίπων (αμιγώς ελληνόφωνων) εφημερίδων. Έτσι πιθανώς θα διαδιδόταν
ανάμεσα στους ξένους μια υπερβολική άποψη που η εφημερίδα ήθελε να προωθήσει,
περί σύμπνοιας του ελληνικού Τύπου απέναντι στους αυτοχθονιστές. Στη συνέχεια η
εφημερίδα τονίζει την αδιαλλαξία των αυτοχθονιστών, έστω κι αν επιστρατεύθηκαν
εναντίον τους «όλα τα όπλα της λογικής» από τους πληρεξουσίους που εξέφεραν
λόγους υπέρ των ετεροχθόνων225. Η εφημερίδα συνακόλουθα θα εναποθέσει τις
ελπίδες της στον βασιλιά και την προσδοκώμενη συμβολή του. Σε άλλο σημείο της
εφημερίδας γίνεται παραδεκτό το φαινόμενο της άδικης κατακράτησης δημόσιων
θέσεων από ανάξιους υπαλλήλους οι οποίοι χρειάζεται να απομακρυνθούν, ωστόσο
σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει κατά τον Ελληνικό Παρατηρητή θιγούν τα
δικαιώματα των επαρχιών που μέλλουν, αφού ελευθερωθούν, να ενωθούν με το
ελληνικό κράτος226. Ο λόγος που αρθρώνεται ενάντια στην διαβλεπόμενη διχόνοια
που μπορεί να επιφέρουν οι επιδιώξεις των αυτοχθονιστών είναι οξύς:
«Απόνοια άρα μεγαλητέρα της αντεθνικής ταύτης προθέσεως δύναται να υπάρξη! Ενώ,
ο μέν σκοπός της Ελληνικής φυλής και αι θυσίαι και αι προσπάθειαι απέβλεπον εις την
ενότητα και τον αδιάσπαστον αυτής σύνδεσμον, η δε αισχροκέρδεια ολίγων τινών εκ
των αυτοχθόνων, αποτέλεσμα άλλο να έχη δεν δύναται ειμή την διάλυσιν και τον
διαμελισμόν της.»227
Ακόμη οξύτερες ωστόσο (εφοσον βέβαια δεν είναι ανυπόστατες228) κατηγορίες
εκτοξεύονται εναντίον μιας μικρής μερίδας αυτοχθόνων την οποία η εφημερίδα
συγκρίνει με τους ετερόχθονες τους οποίους πλήττει το ψήφισμα. Ο Ελληνικός
Παρατηρητής θα σημειώσει ότι ανάμεσα στους χαίροντες δικαιώματα αυτόχθονος
συγκαταλέγονται όχι απλά απόλεμοι κατά τα χρόνια της Επανάστασης Έλληνες, αλλά
και ακόμη και Έλληνες που πολέμησαν στο πλευρό των Τούρκων:
225

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χαρακτηρισμός του λόγου του Κωλέττη ως «άνευ ρητορικής τέχνης και
μόνον από τα καθαρώτερα αισθήματα ελληνικής καρδιάς και εθνισμού υπαγορευθείς» που τελικά
έστρεψε την πλειοψηφία των πληρεξουσίων υπέρ των απόψεων που εξέφερε (βλ. Ελληνικός
Παρατηρητής, 28 Ιανουαρίου 1844, σ.4). Η χρησιμοποίηση ωστόσο ρητορικού λόγου σε μια ομιλία
δεν αποκλείει εν παραλλήλω και την ύπαρξη ειλικρινών αισθημάτων. Δεν κατανοούμε λοιπόν γιατί η
εφημερίδα τοποθετεί (ή υπονοεί) αντιθετικά και περίπου ως αλληλοαποκλειόμενα τα δύο αυτά
χαρακτηριστικά.
226
Ελληνικός Παρατηρητής, 28 Ιανουαρίου 1844, «Η γενική αγανάκτησις», σ. 2
227
Αυτόθι, ό.π., σ. 2
228
Το εαν αυτές οι κατηγορίες αληθεύουν ή είναι ανυπόστατες δεν είναι θέμα της παρούσης
εργασίας. Η εργασία αυτή καταγράφει τα γραφόμενα στον ελληνικό Τύπο. Ό,τι γράφτηκε στις
εφημερίδες δεν σημαίνει ότι αληθεύει απαραίτητα.
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«Ο τοιούτος ερχόμενος229 σήμερον εις την Ελλάδα λογίζεται ξένος, αλλ’ ούτε χαίρει τα
αυτά με τον αυτόχθονα δικαιώματα, τον αυτόχθονα εκείνον, όστις τον επολέμει
πολλάκις πολεμούντα τον τύραννον!!»230
Ο Ελληνικός Παρατηρητής δεν θα αναγνωρίσει δυναμική στην ομάδα των
αυτοχθονιστών (τους ονομάζει ευάριθμη ομάδα) στην Εθνοσυνέλευση, τους
προσάπτει ωστόσο αισθήματα μεταμέλειας, αναφέροντας ότι γνώρισαν το μεγάλο
λάθος τους και θα προσπαθήσουν άμεσα να το επανορθώσουν όσο τους μένει
καιρός231. Επίσης υποστηρίζεται ότι «πολλοί και εκ των ιδίων αυτοχθόνων της
Πελοποννήσου κατεδίκασαν την ιδιοτελή πρόθεσιν των ολίγων συμπολιτών των»232.
Τα συμπεράσματα του Ελληνικού Παρατηρητή, ο οποίος θα ξαναθίξει το
ζήτημα της αναγνώρισης κάποιων πρώην συμμαχούντων με τους Τούρκους ως
αυτοχθόνων (σε αντιδιαστολή με πρώην μαχητές του Αγώνα που εκλαμβάνονται
τώρα ως ετερόχθονες), καταγράφονται εν τέλει ως εξής:
«Πολλοί και εκ των ιδίων αυτοχθόνων της Πελοποννήσου κατεδίκασαν την ιδιοτελή
πρόθεσιν των ολίγων συμπολιτών των...αλλά και αυτοί οι σφόδρα αποκλειστικοί,
γνωρίσαντες το μέγεθος του εγκλήματός των, είναι σήμερον έτοιμοι να επανορθώσωσιν
αυτό καταργούντες το οποίον έκαμαν επί τούτου ψήφισμα, και ορίζοντες το προς την
υπηρεσίαν δικαίωμα, από την ποιότητα και τον χαρακτήρα του ατόμου και όχι από την
τυχηράν καταγωγήν. Διότι ποία μεγαλητέρα τυφλότης και αδικία δύναται να υπάρξη,
όσον το να παραχωρώμεν άνευ ουδεμιάς επιφυλάξεως, εις πολλάς χιλιάδας
αυτοχθόνων, πολεμούντων την Ελλάδα μετά των τούρκων και συνεργησάντων επί
τοσούτον εις την μη απελευθέρωσίν της, δικαιώματα, τα οποία αρνούμεθα εις εκείνους
οι οποίοι και τους τούρκους και αυτούς επολέμησαν ελευθερώσαντες την Ελλάδα, και
χωρίς την θέλησιν των αντενεργούντων αυτών.»233
Μια από τις σημαντικές εφημερίδες της εποχής, και μάλιστα όχι εφημερίδα
της πρωτεύουσας αλλά των Πατρών, ήταν η εβδομαδιαία Ηχώ των Επαρχιών. Η Ηχώ

229

Εδώ η εφημερίδα εννοεί (όπως φαίνεται από τα αμέσως παραπάνω γραφόμενα) τους
επανερχόμενους στην Ελλάδα αγωνιστές της Επανάστασης, αυτούς που πολέμησαν σε κάποιες
μάχες του Αγώνα και κατόπιν έφυγαν για να επανέλθουν ξανά στα απελευθερωμένα εδάφη ύστερα
από αρκετά χρόνια.
230
Ελληνικός Παρατηρητής, 28 Ιανουαρίου 1844, Η γενική αγανάκτησις, σ. 2
231
Αυτόθι, ό.π., σ.2
232
Ελληνικός Παρατηρητής, 28 Ιανουαρίου 1844, σ.2
233
Ελληνικός Παρατηρητής, 28 Ιανουαρίου 1844, σ.2
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των Επαρχιών θα αφιερώσει αρκετό μέρος της ύλης της (και σε διαδοχικά φύλλα)
στον σχολιασμό του ζητήματος των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων. Οι τοποθετήσεις της
είναι σαφέστατα υπέρ των ετεροχθόνων, τα δε άρθρα που δημοσιεύονταν σχετικά με
το ζήτημα συνέχισαν και μετά από την ολοκλήρωση της συζήτησης στην
Εθνοσυνέλευση. Η Ηχώ των Επαρχιών, αρχικά θα αναγνωρίσει την ύπαρξη
νεήλυδων στην δημόσια υπηρεσία, αποδίδει ωστόσο την ευθύνη των προσλήψεων
αυτών στην Αντιβασιλεία. Υποστηρίζεται ότι δεν θα πρέπει να συναριθμηθούν
μεταξύ αυτών των νεήλυδων «τα τέκνα της Κρήτης , της Ηπείρου, της Σάμου, της
Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και των λοιπόν παθουσών, δια την Ελλάδα, Επαρχιών»234.
Για τους αυτοχθονιστές η εφημερίδα έχει να παρατηρήσει ότι «οι καυχόμενοι τον
αυτόχθονα και επί της κεφαλής τους φέροντες σύμβολον της αυτοχθονίας των τον
τέττιγα», ορμώνται καθαρά από διάθεση αποκλεισμού των νεοεισελθόντων (από
επαρχίες οι οποίες υπέστησαν δεινά κατά την διάρκεια του Αγώνα) κατοίκων235. Η
εφημερίδα θα καλέσει τους αυτόχθονες να «ασπασθούν» τους αγωνισθέντες εξ άλλων
επαρχιών (δεν τους κατονομάζει η εφημερίδα ως ετερόχθονες) στους οποίους
οφείλεται ούτως ή άλλως και ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι σήμερα μπορούν οι
κάτοικοι της ελευθέρου Ελλάδος να καυχώνται «για την αυτοχθονία τους». Στην
συνέχεια παρατίθεται η υπόμνηση των ιδανικών των θυσιασθέντων ηρώων οι οποίοι,
κατά την εφημερίδα, θα αντιδρούσαν με αγανάκτηση εαν μάθαιναν τέτοιου είδους
ανάρμοστη διαγωγή από τους απελευθερωμένους Έλληνες:
«Δεν εθυσιάσθημεν θέλουν φωνάξει από τον Άδην ο Μάρκος Βότσαρης, ο
Καραϊσκάκης, ο Δράκος, ο Βέϊκος, και οι λοιποί συναγωνισταί, δεν εθυσιάσθημεν, ω
σεις, τον αυτόχθονα καυχόμενοι σήμερον, ένεκα των αγώνων μας, δια ν’ αποκλείσητε,
και εξυβρίσητε τους εις την Ελλάδα μετά ταύτα ελθοντας Συμπολίτας μας˙ ημείς
ηγωνίσθημεν τον κοινόν αγώνα, και όχι να προσαποκτήσωμεν εξαιρετικά δικαιώματα,
δι’ ημάς και τα τέκνα μας˙ φωνήν τοιαύτην θέλουν αποπέμψει επίσης εκ του Άδου και
οι πατέρες της επαναστάσεως μας, ο Ρήγας και ο Υψηλάντης, και μετ’ αυτών προσέτι
θέλουν φωνάξει, οι Ζωσιμάδες και οι Ριζάριδες...»236

234

Ηχώ των Επαρχιών, 17 Ιανουαρίου 1844, σ.1
Αυτόθι, ό.π., σ.1
236
Για τους εθνικούς ευεργέτες το απόσπασμα συνεχίζει ως εξής «...δεν προσεφέραμεν, θέλουν ειπεί
και ούτοι, τα πολύτιμά μας δώρα, και τον τελευταίον μας οβολόν εις το Κρατίσκον της Ελλάδος, δια
να προπηλακισθώσι και αποβληθώσιν υπό των γαυριώντων τον αυτόχθονα, οι προσφιλείς μας
235
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Στο φύλλο της 26ης Ιανουαρίου η Ηχώ των Επαρχιών θα εξάρει τον λόγο του
Κωλέττη στην Εθνοσυνέλευση. Παράλληλα, θα καταλογίσει ιδιοτελή κίνητρα στους
αυτοχθονιστές237, οι οποίοι θεωρείται πως με την στάση τους δεν προάγουν την
ανάπτυξη της πατρίδας η οποία μπορεί να επέλθει μόνο με ικανούς υπαλλήλους˙ η
εφημερίδα χαρακτηριστικά σημειώνει απευθυνόμενη στους αυτοχθονιστές: «ας μας
συγχωρήσωσι να τους είπωμεν, η ένθερμος υποστήριξις του αυτοχθονισμού των
εκφράζει, όχι άλλην ιδέαν, ειμή την, ο Καβγάς δια το πάπλωμα, δηλ. ν’ απορροφήσωσι
τους ιδρώτας των λαών, και τίποτε περισσότερον»238. Το πάγιο αίτημα της εφημερίδας
προς τους αυτόχθονες είναι να σταματήσουν να προσβάλουν τους υπόλοιπους ως
αναξίους των δημοσίων θέσεων. Διατυπώνεται ακόμη και προθυμία για αποποίηση
όλων των θέσεων και παραχώρησή τους στους αυτόχθονες, αρκεί αυτοί να παύσουν
να θίγουν την αξιοπρέπεια των ετεροχθόνων239. Για τις δικαστικές θέσεις ωστόσο η
εφημερίδα εκφράζεται με ειρωνεία, δέχεται δήθεν την παραχώρησή τους στους
αυτόχθονες αλλά τους προκαλεί να προτείνουν τους διαδόχους των υπαρχόντων
δικαστικών, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα με επαρκείς προς αυτό γνώσεις
ανάμεσα στους αυτόχθονες.240 Η Ηχώ των Επαρχιών, στο πέρας των συζητήσεων για
το σχέδιο του Συντάγματος, θα προβεί σε εκτίμηση των ενεργειών της
Εθνοσυνέλευσης241. Αποδίδει τα εύσημα στους πληρεξουσίους για τις πολιτικές
αλλαγές οι οποίες θεωρούνται ως ευεργετικές και πατριωτικές. Ιδιαίτερη ευαρέσκεια
θα εκφράσει η εφημεριδα στην πρόβλεψη με την οποία οι διάδοχοι του Όθωνα θα
πρέπει να είναι ομόδοξοι των Ελλήνων (δηλαδή Ορθόδοξοι). Οι φιλοφρονήσεις
ωστόσο της εφημερίδας προς το σώμα των Πληρεξουσίων διακόπτονται από την
αναφορά στο Ψήφισμα Β΄. Η εφημερίδα

το θεωρεί ως την μόνη κηλίδα στο

Σύνταγμα, η οποία ωστόσο μπορεί να στιγματίσει τις ενέργειες της Συνέλευσης. Η
εφημερίδα, κι αυτό φρονούμε ότι είναι κομβικής σημασίας δεδομένο, θα
Ηπειρώται, οίτινες μεταναστεύσαντες ήλθον ν’ αποκατασταθώσιν εις την λαχούσαν της καλής
μερίδος Ελλάδα...» (βλ. Ηχώ των Επαρχιών, 17 Ιανουαρίου 1844, σ.2)
237
Λίγο παρακάτω θα αποδώσει σε ορισμένους αυτοχθονιστές πληρεξουσίους και τάσεις
«θεσομανίας», γι’ αυτό και η εφημερίδα θα τους κρίνει ακόμη και αναξίους να φέρουν «του Έλληνος
το όνομα» (βλ. Ηχώ των Επαρχιών, 26 Ιανουαρίου 1844, σ.1)
238
Ηχώ των Επαρχιών, 26 Ιανουαρίου 1844, σ.1
239
Οι οποίοι, πολύ ορθώς, δεν κατονομάζονται από την εφημερίδα με αυτόν τον μειωτικό
χαρακτηρισμό. Η εφημερίδα δεν υπέκυψε στην χρησιμοποίηση του αδόκιμου αυτού όρου, μολονότι
τούτος απέκτησε μεγάλη εξάπλωση.
240
Ηχώ των Επαρχιών, 26 Ιανουαρίου 1844, σ.1. Το γεγονός του αναντικατάστατου των δικαστικών
είναι κάτι που θα παραδεχθεί -τονίζοντάς το- και ο Bασιλιάς στον σχολιασμό του επί του σχεδίου
Συντάγματος. Και φυσικά όπως είδαμε, στο τέλος οι δικαστικοί θα εξαιρεθούν των διατάξεων του
Ψηφίσματος Β΄ και δεν θα υποστούν απολύσεις.
241
Ηχώ των Επαρχιών, 3 Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα, σσ.3-4
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υπογραμμίσει ότι η Εθνοσυνέλευση δεν κατάφερε να γνωστοποιήσει «ποιός είναι ο
αληθής Έλλην». Αυτή η παρατήρηση πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
Το άρθρο 3 του Συντάγματος κάνει λόγο για τους Έλληνες και τους πολίτες Έλληνες.
Οι προσδοκίες συνεπώς που δημιουργήθηκαν ήταν να υπάρξει εξήγηση του
περιεχομένου των όρων. Αντί ωστόσο για επεξήγηση των σημαντικότατων αυτών
όρων, προέκυψε το Ψήφισμα Β΄, το οποίο αναγνώριζε την ύπαρξη «αυτοχθόνων».
Δηλαδή στην Εθνοσυνέλευση πιστώνονται δύο λάθη κατά την διαπραγμάτευση του
ζητήματος: α) το ότι δεν γνωστοποίησε το ποιός είναι «ο Έλλην» ώστε να διαλυθούν
οι συγχύσεις και β) ότι προέβη στο Ψήφισμα Β΄, το οποίο κάνει διάκριση σε
αυτόχθονες και μη αυτόχθονες. Αναλυτικά, οι εκφράσεις της εφημερίδας προς τους
πληρεξουσίους παρατίθενται παρακάτω:
«Το περιώνυμον ψήφισμά σας, το οποίον, αντί του να διερμηνεύῃ και αναπτύσσῃ την
διάταξιν του τρίτου άρθρου του Συντάγματός μας, είναι και θέλει είσθαι, ω
Πληρεξούσιοι, εάν δεν επισπεύσητε να το ανακαλέσητε η μόνη κηλίς, ήτις θέλει
αμαυρόνει την σελίδα των πρακτικών της εν Αθήναις Εθνοσυνελεύσεώς σας, και θέλει
εξελέγχει τινάς εξ υμών, ως εμπαίξαντας τον αυτοχθονισμόν, και μη γνωρίσαντας
οποίος είναι ο αληθής Έλλην, και ο αληθής πολίτης, ο άξιος να χαίρῃ τα πολιτικά του
δικαιώματα˙ θέλει, ναι, στιγματίζει αιώνια τους Πληρεξουσίους εκείνους, οίτινες
λαίμαργοι του να θησαυρίσωσι, δια του δημοσίου θησαυρού, ηθέλησαν να
χαρακτηρίσωσιν ως αληθή πολίτην, τον αυτόχθονα, και τούτον μόνον έχοντα το
δικαίωμα να υπάρχῃ εις τας δημοσίους θέσεις˙ ως να ηρνήθη πώποτε Νόμος τις εις
αυτόν το δικαίωμα τούτο, όταν θέλει ευρεθή έχων τα προσόντα του οποίου επιθυμεί
επαγγέλματος.»242
Προσωπικά θεωρούμε ότι η παρατεθείσα παράγραφος της εφημερίδας
εκφράζει λακωνικά και περιεκτικά τον πυρήνα του όλου ζητήματος. Οι
προβληματισμοί που η Ηχώ των Επαρχιών θέτει εδώ πιστεύουμε ότι κατέχουν καίρια
θέση στην προσπάθεια εξέτασης του θέματος που μας απασχολεί αλλά και ερμηνείας
γενικότερα των γεγονότων

της εποχής, της μεγάλης αναστάτωσης δηλαδή που

προκάλεσαν οι συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης για το άρθρο 3 και το Ψήφισμα Β΄
(δηλ. για το ζήτημα εν γένει των αυτοχθόνων- ετεροχθόνων). Το επόμενο άρθρο που
η Ηχώ των Επαρχιών δημοσιεύει σχετικά με το ζήτημα των αυτοχθόνων και
242

Αυτόθι, ό.π., Διάφορα, σ.3
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ετεροχθόνων, απευθύνεται προς τους πολίτες των Πατρών και αποτελεί κέλευσμα
προς αποφυγή κάθε διαίρεσης ή έχθρας μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων243.
Υποστηρίζεται ότι «άντρες φιλοχρήματοι και σκοπόν προθέμενοι ...να ρίψωσι το μήλον
της έριδος μεταξύ της Εθνοσυνελέσεως» άνοιξαν στο Έθνος «πληγήν δυσίατον δια
ψηφίσματος αντεθνικού, ψηφίσματος διακρίνοντος τους μέχρι τούδε όντας μια ψυχή εις
τόσα σώματα, εις αυτόχθονας, και ετερόχθονας»244. Η εφημερίδα κάνει υπόμνηση
στους κατοίκους της Πάτρας των αρμονικών σχέσεων που ανέπτυξαν με τους
Ηπειρώτες, τους Σμυρναίους και τους Χίους, των οποίων τα δάνεια περιγράφονται ως
ευεργετικά για την ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης. Στην Πάτρα υποστηρίζεται
ότι ζουν χίλιες οικογένειες «νέων συμπολιτών ή κατ’ άλλους παροίκων». Οι κάτοικοι
αυτοί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει (τονίζει η Ηχώ των Επαρχιών) να εκληφθούν
ως ανταγωνιστές των ντόπιων προς κατάληψη των δημοσίων θέσεων. Προσπαθεί
λοιπόν η εφημερίδα των Πατρών να απομακρύνει από την πόλη τις εχθρότητες και
την διχόνοια, απευθύνοντας στους Πατρινούς υποδείξεις προς ομόνοια:
«Όθεν, ώ Πατρείς, βάσκανος εχθρός του Έθνους μας, καταχθόνιοι την ψυχήν, και την
καρδίαν, άνθρωποι ηθέλησαν να σας απατήσωσι, και να είπωσιν εις μεν τους
ετερόχθονας, ότι σεις τους αποστρέφεσθε, εις σας δε, ότι οι ετερόχθονες καταφέρονται
εναντίον σας˙ αλλ’ όχι, ας μην επιτύχωσι του σκοπού των οι βδελυκτοί τούτοι
άνθρωποι, ας μη καυχηθώσι πώποτε ότι έφθασαν να κατορθώσωσι τον ολέθριον και
αντεθνικόν σκοπόν των˙ είπατε... ότι σεις μετά των νέων συμπολιτών σας δεν έχετε την
διάθεσιν προς χάριν των, να έλθετε εις συμπλοκάς...»245
Σύντομες αναφορές στο Ψήφισμα θα γίνουν από την Ηχώ των Επαρχιών και
στο φύλλο της 18ης Φεβρουαρίου, όπου εξετάζονται συγκεντρωτικά οι περί του
Συντάγματος αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης. Στην εισαγωγή του άρθρου η
εφημερίδα θα υπενθυμίσει ότι «εξερράγη η ιερά ημών επανάστασις, το δημιούργημα
αυτό, όχι των νύν αυτοχθόνων Ελλήνων, αλλ’ όλων των υπό την Τουρκίαν και μακράν
αυτής εις γην ξένην ευρεθέντων Ομογενών...»246. Κατά την αναφορά ακολούθως στο
ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, γίνεται παρομοίωση του Ψηφίσματος Β΄
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Ηχώ των Επαρχιών, 11 Φεβρουαρίου 1844, Πατρείς και πάροικοι, σσ. 1-2
Αυτόθι, ό.π., σ.1
245
Αυτόθι, ό.π., σ.2
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Ηχώ των Επαρχιών, 18 Φεβρουαρίου 1844, σ.1
244
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με πέτρα του σκανδάλου εν μέσω του Έθνους, καθώς αποτελεί τούτο την αιτία ώστε
«να μη μείνῃ η τάλαινα Ελλάς ουδέποτε αδάκρυτος.»247
Η επόμενη εφημερίδα που η παρούσα εργασία μελετά είναι μια από τις
μακροβιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες αθηναϊκές εφημερίδες του 19ου αιώνα. Είναι
ο Αιών του Ιωάννη Φιλήμονα. Τα επιχειρήματα που ο Αιών εξέθεσε περιλαμβάνονται
κυρίως σε τρία μεστά και περιεκτικά άρθρα, τα οποία είναι εξ ολοκλήρου
αφιερωμένα στο συζητώμενο στην Εθνοσυνέλευση ζήτημα των αυτοχθόνωνετεροχθόνων και δημοσιεύτηκαν σε φύλλα του Ιανουαρίου 1844 (έκαστο ως
πρωτεύον άρθρο του κάθε φύλλου). Οι τίτλοι των άρθρων είναι οι εξής: «Το νέον
ναυάγιον», «Αισχρόν σιωπάν Ελλάδος όλης αδικουμένης» και το «Στίγμα». Στο
άρθρο «Το νέον ναυάγιον» της 16ης Ιανουαρίου, ο Αιών θα επισημάνει ότι ο
αυτοχθονισμός «ως πάθος ζέον στην καρδιά τινών» ξεκίνησε να κάνει αισθητή την
παρουσία του από τα χρόνια ακόμη του Καποδίστρια. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η
τροπή που πήρε η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση υπήρξε απροσδόκητη και
«ελεεινή», λόγω της έντονης επικέντρωσης των Πληρεξουσίων στο ζήτημα των
δικαιωμάτων προς δημόσια υπηρεσία. Αναφέρεται ότι «ο αυτοχθονισμός, κακώς
υπολαμβανόμενος υπό τινών, εξέχεε λάβας αγανακτήσεως και μίσους κατά του
ετεροχθονισμού»248,

προοιωνίζοντας

αφορμές

για

«μελλοντικές

δυστυχίες».

Σημειώνεται επίσης ότι το θέμα ξέφυγε από τον νομοθετικό του χαρακτήρα (όπου
αποσκοπούσε η συζήτηση για το άρθρο 3 του Συντάγματος) και απέβη καθαρά
διοικητικό, υποβιβάζοντας το ρόλο της Εθνοσυνέλευσης.
Στη συνέχεια του άρθρου θα γίνει υπόμνηση των θεμελιωδών θέσεων της
εφημερίδας περί της αντίληψης που διατηρεί για την «Ελληνική φυλή». Κατατίθενται
σύντομες διατυπώσεις όπως «ουδέποτε εννοήσαμεν ως Ελλάδα την από της Φθιώτιδος
γης μέχρι Ταινάρου της λακωνίας, ουδέποτε υπελάβομεν μερικόν τον αγώνα του 1821,
ουδέποτε είδομεν πεπαυμένον τούτον, ουδέποτε παρεδέχθειμεν διαφορά εθνισμού
μεταξύ Ελλήνων.» Ως κατακλείδα αυτών των τοποθετήσεων τίθεται η ερώτηση: «Έχει
άρα, ή έλαβε ποτέ, Τουρκικήν εθνικότητα ο μη εισέτι ελεύθερος Έλλην;». Οι φράσεις
αυτές, παρά την λακωνικότητά τους, αναδεικνύουν καίριες διαστάσεις της απόψεως
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Αυτόθι, ό.π., σ.2
Αιών, 16 Ιανουαρίου 1844, σ.1
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μιας μερίδας Ελλήνων περί της εθνικής ιδεολογίας της εποχής249. Εντύπωση προκαλεί
το γεγονός ότι η εφημερίδα (όπως και οι περισσότερες φιλο-ετεροχθονικές
249

Μιας ιδεολογίας όμως που δεν θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη και αποδεκτή επισήμως από
το ελληνικό κράτος (και τους «αυτόχθονές» του), καθώς ο «μη εισέτι ελεύθερος» ομογενής, δεν
κατονομάζεται από το κράτος ως Έλλην, διότι τα Συντάγματα και η νόμοι απέδιδαν την επίσημη
ελληνική εθνική ιδιότητα σε όσους πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (απαραιτήτως έλευση
στην απελευθερωμένη Ελλάδα). Η διατύπωση περί «αυτοχθόνων Ελλήνων» (ο όρος «αυτόχθονες»
που απαντάται στο Ψήφισμα Β΄ είχε εισαχθεί το 1822 με το πρώτο Σύνταγμα˙ η χρήση του όρου το
1844 προήλθε από την διαιώνισή του κατά τα χρόνια που μεσολάβησαν), οι οποίοι περιορίζονται σε
αυτούς που ζούσαν στα αρχικώς απελευθερωθέντα μέρη (θα βοηθούσε να περιείχε βεβαίως το
Σύνταγμα την επεξήγηση του όρου «αυτόχθονας», διότι έτσι θα αποφεύγονταν πολλές συγχύσεις˙
δεν την περιείχε όμως, την θεωρούσε δεδομένη), θα στερήσει το δικαίωμα από την Ελλάδα να
διεκδικήσει με αξιώσεις εδάφη ως επανακτώμενα, και οι διεκδικήσεις πλέον θα φαίνονται σαν να
είναι προσπάθειες επέκτασης του ελληνικού κράτους, αφού πάει να καταλάβει περιοχές οι κάτοικοι
των οποίων δεν είναι αυτόχθονες Έλληνες. Άρα τα εδάφη αυτά δεν μπορούν να θεωρούνται ήδη
ελληνικά (ως πρώην κομμάτια της Ελλάδας), εφόσον οι κάτοικοί τους δεν αναγνωρίστηκαν ως
αυτόχθονες Έλληνες. Δεν γινόταν δηλαδή μετά την κατοχύρωση των συνταγματικών προβλέψεων να
παρουσιαστεί ως ανακατάληψη και επανάκτηση εδαφών η προσάρτηση νέων περιοχών στην
Ελλάδα, αφού το ελληνικό κράτος από μόνο του αποδέχθηκε ως αυτόχθονες Έλληνες μόνο τους
κατοίκους των αρχικώς απελευθερωθέντων εδαφών, δηλαδή της Στερεάς και της Πελοποννήσου.
Εαν τα εδάφη που επιδιώκετο να προσαρτηθούν είχαν όλα αυτόχθονες Έλληνες, τότε προς τί η
υφιστάμενη διάκριση σε αυτόχθονες και ετερόχθονες; Εαν τα εδάφη αυτά κατοικούνταν από
ετερόχθονες Έλληνες, άρα δεν αποτελούσαν πρώην ελληνικά εδάφη, οπότε με ποιό δικαίωμα η
Ελλάδα προσπαθεί να τα αποσπάσει; Τα επιχειρήματα της επεκτατικής πολιτικής στην οποία η
γειτονική χώρα φαίνεται να αποσκοπεί σήμερα, εκκινούν σε κάποιον βαθμό και από τον παραπάνω
συλλογισμό (θεωρείται δηλαδή από αυτούς ότι η Ελλάδα -ως κατακτητής- αναπτύχθηκε εδαφικά εις
βάρος της Τουρκίας, και ότι η δεύτερη νομιμοποιείται ηθικά να επανακαταλάβει τα ιστορικά εδάφη
της). Η Ελλάδα δηλαδή, εκλαμβάνεται ως ένα έθνος χωρίς παρελθόν πριν το 1821 (παρά μόνο με το
αρχαίο, αλλά αν ήταν οι Έλληνες να διεκδικούν τα αρχαία εδάφη, τότε θα πρέπει να στραφούν και
προς την Σικελία-Νότια Ιταλία και την Μασσαλία...). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε
ότι κατά την έναρξη του νέου ελληνικού κράτους η επικρατούσα ιδεολογία -υπαγορευθείσα από
τους δυτικοτραφείς διανοουμένους (στο εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσης εργασίας απεδείχθη η
ύπαρξη αυτοχθονικών συνδρόμων εντός της εθνικής ιδεολογίας)- δεν συμπεριελάμβανε την εποχή
(περίοδο) του Βυζαντίου στην ελληνική ιστορική συνέχεια. Η ίδια η ελληνική ιδεολογία δηλαδή
εμφάνιζε το Ελληνικό κράτος ως νέο κατασκεύασμα, ενίοτε ως λύτρωση από την μακραίωνη
καταπίεση των «Ρωμαίων» αυτοκρατόρων και των Οθωμανών. Εκεί μάλλον βασίζεται και η θέαση
μόνο των πρώτων κατοίκων ως αυτοχθόνων Ελλήνων, αφού η νεότευκτη Ελλάδα θεωρείται
αποτελούμενη ιστορικά μόνο από τα περιορισμένα εδάφη της. Τα εδάφη που αποτελούσαν πρώην
κτήσεις του ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν (θεωρούνταν ότι) ταυτίζονταν με
την Ελλάδα. Άρα και οι κάτοικοι των εδαφών αυτών προσδιορίστηκαν ως ετερόχθονες –δηλαδή μη
αυτόχθονες. Και η βάση του συλλογισμού μας συμπυκνώνεται στο περιεχόμενο της εξής απορίας: οι
αναγνωρισθέντες απο το 1822 και έπειτα ως «αυτόχθονες Έλληνες» τι εθεωρείτο ότι ήταν
προηγουμένως; Δηλαδή μέχρι το 1820 τί ήταν τα ίδια αυτά πρόσωπα, αυτόχθονες Έλληνες ή
ετερόχθονες Έλληνες; Το να ήταν ετερόχθονες και να μετατράπηκαν άμα τη ανακηρύξει του νέου
κράτους σε αυτόχθονες είναι μια υπόθεση που δεν διαθέτει ορθολογικά ερείσματα (εκτός κι αν
υποτεθεί ότι δεν ήταν καν Έλληνες και απέκτησαν το όνομα Έλληνες με την ίδρυση του κράτους -κάτι
το αδιανόητο). Άρα προφανώς εξελάμβαναν τον εαυτό τους ως ανέκαθεν αυτόχθονα. Με ποιό
κριτήριο όμως; Εαν ήταν ανέκαθεν αυτόχθονες, δηλ. και πριν την απελευθέρωση, άρα η
απελευθέρωση των εδαφών δεν είναι το καθοριστικό συμβάν για να καταστεί κάποιος αυτόχθονας
(καθώς είναι από πάντα). Άρα συνεπώς και οι ετερόχθονες Έλληνες εκλαμβάνονταν ως ανέκαθεν
ετερόχθονες. Και τί είναι αυτό που καθορίζει το ποιός είναι αυτόχθων ή ετερόχθων Έλληνας; Η
γέννηση σε ιστορικώς Ελληνικό έδαφος. Η επίσημη στάση του ελληνικού κράτους της εποχής έδειχνε
ότι (ιστορικώς) ελληνικά εδάφη, δηλαδή εδάφη στα οποία ζούσαν αυτόχθονες, ήταν μόνο η Στερεά
και ο Μωριάς.
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εφημερίδες) αναγνωρίζει την ύπαρξη νεήλυδων στην δημόσια υπηρεσία και την
ανάγκη αντικαταστάσεώς τους.
«Ούτε τα άλλα όργανα του ελεύθερου Τύπου, ούτε ο Αιών εσιώπησαν ποτέ μη
προσβάλοντα την κατά το παρελθόν γινομένην αδικίαν της εις την υπηρεσίαν
προτιμήσεως νεήλυδων ομογενών και άλλων ξένων επικρατειών ανθρώπων αντί
αυτοχθόνων και αγωνιστών.»250
Άλλο πράγμα ωστόσο ήταν η ύπαρξη των νεήλυδων υπαλλήλων και η ανάγκη
αντικατάστασής τους και άλλο η θεωρούμενη ως προσβολή του εθνισμού απάντων
των ετεροχθόνων με την θέσπιση των διατάξεων του Ψηφίσματος Β΄. Η τελευταία
παρατήρηση του Αιώνος στο φύλλο της 16ης Ιανουαρίου θα είναι για τον αριθμό των
τροπολογιών που κατετέθησαν251. Η εφημερίδα θεωρεί ότι το πλήθος τους
αποδεικνύει «της αληθείας την σύγχυσιν» και «την στρεβλήν του ζητήματος θέσιν». Στο
τέλος του άρθρου θα εγκωμιαστεί η στάση των πληρεξουσίων που κατά τον Αιώνα
στάθηκαν ευσυνείδητοι, τοποθετώντας με τις παρεμβάσεις τους στην Εθνοσυνέλευση
το ζήτημα στην ορθή του βάση (Ρέντης, Αξελός, Ζωγράφος, Κλονάρης, Κωλέττης,
Μαυροκορδάτος, Ρόδιος κ.α) κι έτσι «απήλλαξαν την Ελλάδα από το νέον ηθικόν και
πολιτικόν ναυάγιον»252 Στο επόμενο άρθρο του ο Αιών θα υπενθυμίσει τις ευεργεσίες
που έκαναν επιφανείς ετερόχθονες προς το ελληνικό κράτος και θα τονίσει την
ευγνωμοσύνη που θα πρέπει και το ελληνικό κράτος με την σειρά του να αποδίδει
προς τους ετερόχθονες. Η εφημερίδα θα εκθέσει την αδικία που πιστεύει ότι
υπέστησαν οι ετερόχθονες, παρά τα τις θυσίες και τα ευεργετήματα που είχαν
προσφέρει: «Και μολοταύτα οι ετερόχθονες Έλληνες διεβλήθησαν (από ορισμένους
στην

Εθνοσυνέλευση)

ως

ξένοι,

ως

η

αιτία

όλων

των

δυστυχημάτων˙»253. Στο μεγαλύτερο μέρος του, το άρθρο της 19ης

παρελθόντων
Ιανουαρίου

περιέχει μομφές προς τους πληρεξουσίους που υποστήριξαν στην Εθνοσυνέλευση τον
αυτοχθονισμό (Παλαμήδη, Κορφιωτάκη, Λιδωρίκη, Δεληγιάννη, Κολιόπουλο). Σε
άλλους πιστώνεται μεροληψία, σε άλλους επιλεκτική μνήμη επειδή ξεχνούν την
συνεισφορά των ετεροχθόνων τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ο Λιδωρίκης
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Αιών, 16 Ιανουαρίου 1844, σ.1
«Άλλο παράδοξον, ο οίστρος των περί του ζητήματος τούτου παρουσιασθεισών 45 περίπου
τροπολογιών...» (βλ. Αιών, 16 Ιανουαρίου 1844, Το νέον ναυάγιον, σ.1)
252
Αυτόθι, σ.1
253
Αιών, 19 Ιανουαρίου 1844, σ.1
251
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αντιμετωπίζεται με ειρωνεία αφού παρατίθεται ένα ασύνταχτο και ακατανόητο
απόσπασμα από την ομιλία του.254
Το άρθρο του Αιώνος με τίτλο «το Στίγμα», επιχειρεί σύνδεση της
επιχειρηματολογίας και σκοποθεσίας των αυτοχθονιστών με το φαινόμενο του
κοτζαμπασισμού. Επιπλέον θα υποστηριχθεί

ότι προκλήθηκε στιγματισμός

ετεροχθόνων ως αποτέλεσμα του Ψηφίσματος255. Η εφημερίδα θα διατυπώσει κι έναν
ακόμη προβληματισμό, όσον αφορά την επιλογή προσωπικού στα επαγγέλματα και
λειτουργήματα με κριτήριο όχι πλέον την καταλληλότητα αλλά την καταγωγή.
Καταθέτει ο Αιών την εξής απορία:
«Ήτο ελπιζόμενον, μετά την πολιτικήν μάλιστα Μεταβολήν της 3 7βρίου, να είπωμεν
εις τον Έλληνα “οφείλεις να εμπιστεύησαι το σώμα σου, τον νούν και την ψυχήν σου,
τα τιμαλφέστερα συμφέροντά σου όχι εις τον ετερόχθονα συμπολίτην σου, και τον
ευδόκιμον ιατρόν, καθηγητήν, δικαστήν, δικηγόρον, αλλ’ εις τον αυτόχθονα συμπολίτην
σου, και αν δεν έχη τα αναγκαία προσόντα;”»256
Για την εξαίρεση των καθηγητών από το ψήφισμα (και οι οποίοι τελικά δεν θα
υποστούν απολύσεις) ο Αιών επίσης θα ερωτήσει «κατά πόσον η εξαίρεσις δεν
καταδεικνύει την ατοπίαν του κανόνος, παράλογον όλως τον κανόνα;»257. Το
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η συλλογιστική του Αιώνος είναι, όπως
προαναφέρθηκε, η κατάδειξη του κοτζαμπασισμού ως υπαίτιου των αναταραχών που
προκάλεσε ο αυτοχθονισμός: «Πρέπει να παραδεχθώμεν ως υψωθείσαν σημαίαν
συστηματικήν Κοτσαβασισμού, κρυπτομένου υπό το όνομα του αυτοχθονισμού, και
θέλοντος έρμαιον των χειρών, των ορέξεων και προθέσεών του την Εξουσίαν;». Το
ερώτημα είναι ρητορικό και θεωρείται δεδομένη από την εφημερίδα η καταφατική
απάντησή του. Ο κοτζαμπασισμός είναι άλλωστε αυτός που απέκλεισε και πολλούς
από αυτούς που προσέφεραν στην πατρίδα:

254

Αυτόθι, σ.1
«...θυσιάζετε την πολιτείαν και της Ελληνικής φυλής τον προορισμόν αυτόν απονητί σφάττετε,
στιγματίζοντες τους μεγάλους συναγωνιστάς και προμάχους, λέγει ήδη ο Τύπος προς τινάς
αποκλειστικούς Πληρεξουσίους.» (βλ. Αιών, 23 Ιανουαρίου 1844, το Στίγμα, σ.1)
256
Αιών, 23 Ιανουαρίου 1844, το Στίγμα, σ.1 (Κάποια επαγγέλματα αναφέρονται από τον Αιώνα λόγω
της γενίκευσης που επιχειρεί προκειμένου να καταδείξει το αυθαίρετο και παράλογο του πνεύματος
των νομοθετικών προβλέψεων.)
257
Αυτόθι, ό.π., το Στίγμα, σ.1
255
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«Ποίοι άλλοι, ειμή μόνος ο αναδειχθείς αείποτε άθλιος Κοτσαβασισμός και τα
πεπνιγμένα εις το δημόσιον χρέος νεοφανή όργανά τούτου, ηδύναντο να αποκλείσωσι
του δικαιώματος του πολίτου δια του ανωτέρου Ψηφίσματος και τους ενδόξους
αρχηγούς της επαναστάσεως Υψηλάντας, και τον ηγεμονείαν ολόκληρον θύσαντα υπέρ
της πατρίδος και αδιακόπως υπηρετήσαντα αυτήν ευεργέτην Μ. Σούτσον, και τους
αθανάτους Ιερολοχίτας, και τους αγαθούς υιούς του ήρωος Γεωργίου Ολυμπίου, και
τους αγωνιστάς και ευεργέτας Ιονίους, και μυρίους άλλους ομογενείς συναγωνισθέντας,
παθόντας και θυσιάσαντας το παν υπέρ του πολέμου και της ανεξαρτησίας; Αλλά πού
λησμονούμεν τους απογόνους των αθανάτων ευεργετών της πατρίδος Ζωσιμάδων,
Καπλάνιδων, Ριζάριδων, Βαρβάκιδων και μυρίων άλλων;»258
Η εφημερίδα ωστόσο θα σπεύσει να εκφράσει στο τέλος την ισχυρή της
πεποίθηση ότι ο κοτσαμπασισμός θα αποτύχει στην προσπάθειά του και δεν θα
μπορέσει να διαδεχτεί τον «Βαβαρισμό» στην εξουσία του κράτους:
«Στρεφόμεθα δε μόνον προς τους αποκλειστικούς Κοτσαβάσιδας, δια να βεβαιώσωμεν
τούτους, ότι ουδέποτε ενίκησεν η ύλη το πνεύμα˙ στρεφόμεθα προς τα τυφλά όργανα
αυτών προθεμενων τον από του πολιτικού καταλόγου εξοβελισμόν μυριάδων Ελλήνων,
όχι δι’ άλλο, ειμή δια να βεβαιώσωμεν το αδύνατον του να καταστή ο Κοτσαβασισμός
του Βαβαρισμού διάδοχος.»259
Οι τελευταίες αναφορές του Αιώνος στο ζήτημα θα γίνουν στο φύλλο της 2ας
Φεβρουαρίου, όπου γνωστοποιούνται οι αντιδράσεις των συνδρομητών της
εφημερίδας προς τα γραφέντα υπό αυτής επί του ζητήματος των αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων. Δηλώνεται ότι αρκετοί αναγνώστες απέστειλαν προς την εφημερίδα
κείμενα που επέκριναν το Ψήφισμα Β΄. Υπάρχει αναφορά ωστόσο και για
αναγνώστες (συνδρομητές τινές της Πελοποννήσου) οι οποίοι, βάσει φημών,
δυσαρεστήθηκαν από την υπέρ των ετεροχθόνων στάση της εφημερίδας και απειλούν
ότι θα παύσουν την συνδρομή τους. Αυτούς τους προτρέπει η εφημερίδα να το
πράξουν πάραυτα, διότι ο Αιών υπογραμμίζεται ότι είναι αυτοσυντήρητος και δεν
προτίθεται να φανεί ασυνεπής προς τις αρχές του. Κοντά σε αυτές τις δηλώσεις της η
εφημερίδα θα προσθέσει ότι δεν επιθυμεί να αναφερθεί πλέον στο ζήτημα του
Ψηφίσματος καθώς διατηρεί ελπίδες, καθόσον βλέπει την μετάνοια πολλών, ότι «το
258
259

Αιών, 23 Ιανουαρίου 1844, το Στίγμα, σ.1
Αυτόθι, ό.π., σ.1
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Ψήφισμα αυτό θέλει καταστραφή...»260. Εντούτοις αναφέρεται σε απόφαση περί της
μελλοντικής Βουλής, η οποία φέρεται να έχει την εξουσία να αποβάλει (μέσω του
αρμόδιου Υπουργείου) από την δημόσια υπηρεσία όσους θέλει. Την απόφαση αυτή
την θεωρεί ο Αιών δίκαιη και παραπέμπει στην εν αρχή παρατεθείσα άποψή του περί
της ανάγκης αποβολής των ξένων-νεήλυδων261 από τις διοικητικές θέσεις που
αναξίως κατέχουν. Το μέτρο αυτό -που αναγνωρίζεται από την εφημερίδα ως δίκαιοφανερώνει την μη αναγκαιότητα του Ψηφίσματος που προστέθηκε στο Σύνταγμα262.
Η οξύτητα με την οποία ο Αιών καταφέρθηκε σε προηγούμενα άρθρα εναντίον των
αυτοχθονιστών και κατά του Ψηφίσματος Β΄, δεν συναντάται στο παρόν άρθρο του
οποίου ο τόνος είναι πιο συγκαταβατικός (καθώς οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί),
εκφράζεται απλώς η προσδοκία ότι το Ψήφισμα στο μέλλον θα καταργηθεί λόγω και
της επιφαινόμενης «μετανοίας πολλών».
Μετά την διερεύνηση των συγχρόνων με τα γεγονότα εφημερίδων, θα
περάσουμε στη μελέτη δύο εφημερίδων που ξεκίνησαν μεν την έκδοσή τους μέσα στο
1844, κατόπιν ωστόσο της λήξης των συζητήσεων στην Εθνοσυνέλευση. Οι δύο
αυτές εφημερίδες είναι ο Χρόνος και η Συνένωσις. Η πρώτη εφημερίδα δεν κάνει
παρά σύντομες αναφορές στο ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Η δεύτερη
ασχολείται περισσότερο με το ανακύψαν ζήτημα.
Ο Χρόνος ξεκινάει την κυκλοφορία του στις 2 Δεκεμβρίου 1844, γι’ αυτό και
τα σχόλιά του για το ζήτημα δεν είναι πολλά αλλά αποτελούν μόνο συμπερασματικού
τύπου τοποθετήσεις. Στο πρώτο ωστόσο άρθρο της εφημερίδας με τίτλο «Ο πολιτικός
κυκεών», όπου θα γίνει λόγος για την μέχρι τότε πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα,
θα αναφερθεί γενικόλογα και η διαπάλη μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων.
Γίνεται μάλιστα και αντιπαραβολή της ομόνοιας και σύμπνοιας που οδήγησε στην
επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου με τις αντιπαραθέσεις που ακολούθησαν μετά την
επιτυχή της έκβαση και οποίες συνετέλεσαν στην δημιουργία ενός κλίματος
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Αιών, 2 Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα, σ.4
Στην λέξη «ξένων» η εφημερίδα θα προσθέσει σε παρένθεση την επεξήγηση «και τοιούτους
εννοούσαμεν πάντοτε τους Βαβαρούς», ώστε να μην υπάρξει η υποψία ότι υπό την λέξη «ξένους»
συμπεριελάμβανε και ομοφύλους ετερόχθονες (βλ. Αυτοθι, ό.π., Διάφορα, σ.4)
262
«Αλλά μας λέγουσι τινές, ότι η μέλλουσα Βουλή δύναται να απαιτήση, και το μέλλον Υπουργείον
δύναται απ’ ευθείας να αποβάλη της υπηρεσίας, όσους θέλη. Και ποίος ηρνήθη την αλήθειαν αυτήν;
και, τούτου ούτως εχόντος, ποία ήτο η ανάγκη Ψηφίσματος, νομοθετικού μέτρου; εν τίνι λόγω
εγένοντο τόσαι εξηγήσεις πικραί, τόσα κινήματα άτοπα;» (βλ. Αιών, 2 Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα,
σ.4)
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διαίρεσης263. Η ένταξη του Χρόνου στις εφημερίδες υπέρ των ετεροχθόνων δεν είναι
αμέσως διακριτή, διότι και οι τοποθετήσεις του είναι ενίοτε γενικόλογες κατά των
διαιρέσεων. Υπάρχουν ωστόσο σημεία όπου η εφημερίδα φαίνεται να λαμβάνει θέση.
Ένα από αυτά είναι το άρθρο που ο Χρόνος περιλαμβάνει στην διακήρυξη των αρχών
που υποστηρίζει η εφημερίδα. Στην διακήρυξη της εφημερίδας με τίτλο «Το
πολιτικόν ημών σύμβολον» θα διατυπωθούν τρία άρθρα (θεμελιακές παραδοχές), εκ
των οποίων το τελευταίο αναφέρει «Ο υπέρ της εθνικής παλιγγενεσίας αγών, ούτε κατά
το 1827, ούτε κατά το 1829, ουτ’ άχρι τούδε συνετελέσθη»264. Η τοποθέτηση αυτή ως
θεμελιακής αρχής της εφημερίδας, που αποτελεί συνήθως επίκληση των υπερμάχων
των ετεροχθόνων, με σαφή αναφορά στην λεγομένη «Μεγάλη Ιδέα», δημιουργεί
συνειρμούς περί ανενδοίαστης αποδοχής των ετεροχθόνων ως ισότιμων μελών της
μελλοντικής διευρυμένης Ελλάδας. Άλλο σημείο που αφήνει να φανεί η προτίμηση
και υποστήριξη της εφημερίδας προς τους ετερόχθονες είναι ο έπαινος που
αποδίδεται στον Ρήγα Παλαμήδη όταν αυτός αντιστρατεύθηκε σε πρόταση
αυτοχθονιστών. Έτσι, όταν είχαν προσέλθει σε αυτόν άτομα αυτοχθονικού
υποβάθρου, ζητώντας του «...ν’ αποχωρισθή του πρωθυπουργού, όστις δεν είναι
αυτόχθων, κατά το νέον των αντιπολιτευομένων λεξικόν, αλλ’ επήλυς, αλλά ξένος, αλλ’
ετερόχθων.265», ο Ρήγας τους εξέβαλε κακήν κακώς. Η εφημερίδα ακολούθως τον
επαινεί για σταθερότητα χαρακτήρα αφού καταδίκασε τους αυτοχθονικώς
διακειμένους.Η Συνένωσις, που ξεκινάει την έκδοσή της στις 6 Ιουλίου 1844, περιέχει
στο πρώτο κιόλας φύλλο της άρθρο με τίτλο «Το Ελληνικόν Γένος»266. Το άρθρο
263

Χρόνος, 2 Δεκεμβρίου 1844, Ο πολιτικός κυκεών, σ.1
Αυτόθι, Το πολιτικόν ημών σύμβολον, σ.1
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Χρόνος, 21 Δεκεμβρίου 1844, Τα παράδοξα, σ.3
266
Κάνει εντύπωση η οξυδέρκεια της εφημερίδας να επιχειρήσει την ανάλυση του περιεχομένου του
όρου «ελληνικό Γένος». Ο όρος αυτός μπορεί να θεωρείται γενικά ως αυτονόητος ή δεδομένος,
ωστόσο ακόμη και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη σαφώς το περιεχόμενό του. Υπάρχουν
επιστημονικές εργασίες που μελετούν το ποιοι θεωρούνται «Έλληνες το γένος» μια συγκεκριμένη
εποχή, θεωρία ωστόσο που να επισημαίνει επακριβώς τα συνολικά ιστορικά πλαίσια και όρια του
ίδιου του «ελληνικού Γένους» δεν έχει ακόμη αναφανεί. Το άρθρο της Συνένωσης ξεκινάει με
αναφορά σε δύο προμάχους του Γένους: τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τον Γεώργιο Καστριώτη
(«Πρόμαχος εγράφετο του γένους ο Γεώργιος Καστριώτης, ότε κατέστρεφε τρία στρατόπεδα
Οθωμανικά....»). Ο Καστριώτης σήμερα αναγνωρίζεται από την Αλβανία ως ο εθνικός ήρωας και
τρόπον τινά ο θεμελιωτής του αλβανικού έθνους. Ανήκαν ωστόσο ήρωες και προσωπικότητες όπως ο
Καστριώτης στο ελληνικό Γένος; Το σημερινό θεωρητικό υπόβαθρο της ιστορικής επιστήμης στην
Ελλάδα δεν επιτρέπει την εκφορά ασφαλούς απάντησης. Μόλις όμως η επιστημονική κοινότητα των
ιστορικών προσδιορίσει ιστορικά την έκταση και το μέγεθος του ελληνικού Γένους ανά τους αιώνες,
τότε θα είναι ο εκάστοτε ερευνητής εις θέσιν να εξάγει συμπεράσματα. Η εφημερίδα Συνένωσις θα
ξαναθίξει στη συνέχεια το θέμα (βλ. υποσημείωση 283 του παρόντος), αναφέροντας ότι το ελληνικό
Γένος αριθμεί περί τα 8 εκατομμύρια (1844) ανθρώπων. Δεν γνωρίζουμε εαν σήμερα υπάρχουν τα
μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία που θα επιτρέψουν στον ερευνητή ιστορικό να ελέγξει αυτόν τον
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αυτό267, που περιλαμβάνει και ιστορικές αναδρομές αποτελεί τρόπον τινά την
διακήρυξη των αρχών της εφημερίδας. Το άρθρο είναι ένας ύμνος προς τους
«ομοεθνείς της Έξω Ελλάδος» καθώς υπογραμμίζει την ιστορική ενότητα του
ελληνικού Γένους και την σημασία του για την παγκόσμια ιστορία268. Σε στήλη της
εφημερίδας με τίτλο «Αλληλογραφία επαρχιών» και ως εισαγωγή για την δημοσίευση
αλληλογραφίας από την Πελοπόννησο, η Συνένωσις θεωρεί αναγκαίο να προβεί σε
διευκρινήσεις. Αν και οι απόψεις των Σούτσων (εκδότες) επί του Ψηφίσματος Β΄ και
γενικότερα επί του ζητήματος αυτοχθόνων- ετεροχθόνων ήταν γνωστές, στις στήλες
της εφημερίδας εμφανίζονται συγκαταβατικοί απέναντι στους αυτοχθονιστές.
Φρονούμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή τελείωσε η συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση και
περαιτέρω διαξιφισμοί θα οδηγούσαν απλώς σε διαιρέσεις και διχόνοια. Έτσι η
Συνένωσις, αν και εκδίδεται από τους πιο σθεναρούς ίσως υποστηρικτές των
ετεροχθόνων, τους Σούτσους, δεν αποβλέπει στον δυναμιτισμό του κλίματος αλλά
απεναντίας διακρίνεται από μια διάθεση συμφιλίωσης και εκτόνωσης του
φορτισμένου κλίματος μεταξύ αυτοχθονιστών και ετεροχθόνων. Δεν λησμονεί
ωστόσο, χρησιμοποιώντας πλέον μειλίχιο τόνο και ήπια τακτική, να προωθήσει την
υπόθεση της αποδοχής των ετεροχθόνων Ελλήνων ως ισοτίμων μελών του Έθνους,
αφού μάλιστα πρόκειται να συναποτελέσουν (μαζί με τους ήδη Έλληνες πολίτες)
τους πολίτες της μελλοντικής ενδόξου και επεκταθείσης Ελλάδος. Οι διευκρινήσεις
της Συνένωσης είναι πως «Αδίκως οι Πελοποννήσιοι κατηγορήθησαν ως ξενηλάται˙
καταπιεσθέντες επί της βαυαροκρατείας υπό τινών νεήλυδων δεν επιθυμούσι δικαίως
την επάνοδον τοιούτων καταπιέσεων˙ όλοι τιμώσιν ως ίσους τους ετερόχθονας
αγωνιστάς...»269. Φαίνεται έτσι ότι η Συνένωσις προσπαθεί να υπερβεί την
συγκρουσιακή κατάσταση και να προβεί σε άρση των διαφορών, παραχωρώντας
μέρος του δίκιου και στους αυτόχθονες. Δείχνει έτσι να υποβαθμίζει το θέμα, ως
ανακύψαν απλώς εκ μιας παρεξήγησης της στάσης των αυτοχθόνων που δικαίως
διαμαρτυρήθηκαν. Φρονούμε πάντως ότι δεν θα πρέπει να εκληφθούν οι
τοποθετήσεις της Συνένωσης (αλλά και άλλων εφημερίδων) κυριολεκτικά, αλλά να
ισχυρισμό ούτως ώστε να τον επιβεβαιώσει ή να τον καταρρίψει. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση η
εφημερίδα να ταυτίζει το ελληνικό Γένος με το millet-i Rûm; Εαν ναι, είναι αποδεκτή επιστημονικά
αυτή η ταύτιση;
267
Συνένωσις, 6 Ιουλίου 1844, Το Ελληνικόν Γένος, σ.2
268
Καταληκτικά το άρθρο αναφέρει: «Έλληνες των Αθηνών υπήρξαν οι πρώτοι διδάσκαλοι της γης.
Έλληνες του Βυζαντίου οι δεύτεροι διδάσκαλοι της γης. Ούτω, το Ελληνικόν γένος ανοίγει και κλείει
την παγκόσμιον ιστορίαν....» (βλ. Συνένωσις, 6 Ιουλίου 1844, σελ. 2)
269
Συνένωσις, 12 Ιουλίου 1844, Αλληλογραφία επαρχιών, Πελοπόννησος, σ.4
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εγκύψει ο ερευνητής κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων και τότε ίσως
ανακαλύψει την ειλικρινή ανησυχία των ετεροχθόνων εκδοτών της εφημερίδας για
τον κίνδυνο δημιουργίας κλίματος διαίρεσης εν μέσω του ελληνικού έθνους,
κινδύνου

που

επισημάνθηκε

κατά

την

διάρκεια

των

συζητήσεων

στην

Εθνοσυνέλευση. Η ανησυχία αυτή πιστεύουμε ότι πράγματι υφίστατο. Η κατάληξη
της εφημερίδας στο παραπάνω κείμενο θα είναι η εξής (έχοντας προηγουμένως γίνει
προσπάθεια ώστε να δειχθεί ότι η εφημερίδα Συνένωσις εκφράζει το κοινό αίσθημα
του ελληνικού λαού και επομένως ομιλεί εκ μέρους όλων270):
«Ομογενείς! Έλθετε εις ημάς˙ η Ελλάς είναι πατρίς σας˙ φέρετε την δικέλλαν σας, τα
βιομηχανικά καταστήματά σας εις ημάς. Έλθετε να εξασκήσετε εις την Ελλάδα τα
δίκαια ελευθέρων πολιτών˙ εις εξ έτη έχετε το δικαίωμα να ήσθε βουλευταί˙ εις τρία
υπουργοί˙ κλίμα μαγευτικόν, ελευθερία γοητευτικωτέρα, γλώσσα Ελληνική, θρησκεία
Ελληνική, παρόν ιλαρόν, μέλλον μέγα και μυστηριώδες υπομειδιά εις σας»271
Η επιφυλλίδα της 20ης Ιουλίου272 αναγράφεται ως «περίληψις εκ του σοφού
άρθρου του Γάλλου Αμπέρου». Στο κείμενο της επιφυλλίδας αναπαράγονται θέσεις
υπέρ των ετεροχθόνων. Γίνεται επίσης νύξη στις τάσεις διαιρέσεως και διχόνοιας τις
οποίες επέφερε ο αυτοχθονισμός:
«...Αλλ’ εφ’ ενός ελαττώματος ολεθρίου, εφάνησαν τινές αυτών όμοιοι μετά των
παλαιών Ελλήνων. Έδειξαν τινές, ως μη ώφειλεν! Την αυτήν τάσιν προς την διάσχισην
της Ελλάδος προς τον κερματισμόν της, και αντί γενικής συνενώσεως έδειξαν το αυτό
μικρόν πνεύμα της ζηλοτυπίας...Φευ! ο γελοίος αυτός πατριωτισμός της επαρχίας και
σχεδόν του χωριού εζήτησε κατά την εθνικήν συνέλευσιν να καταβάλη τον
πατριωτισμόν της μιας και μεγάλης Ελλάδος, τον εθνισμόν όλης της Ελληνικής φυλής.
Η Ευρώπη μετά θάμβους είδε την επιούσαν μιας επαναστάσεως υπέρ της ελευθερίας,
ανθρώπους τινάς απαρνουμένους τα πολιτικά δίκαια, την ισονομίαν εις Έλληνας μη
γεννηθέντας κατά τύχην εντός των στενών ορίων της παρούσης Ελλάδος˙ αλλά το

270

Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι κύριοι αποδέκτες του άρθρου είναι οι Έλληνες του ελεύθερου
κράτους. Η αποστροφή αυτή προς τους ομογενείς πιστεύουμε ότι ίσως είναι και μια συγκαλυμμένη
προσπάθεια υπόδειξης της προσήκουσας προς τους ετερόχθονες στάσης, αλλά και γενικότερα
προσπάθεια πειθούς των αυτοχθόνων.
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Συνένωσις, 12 Ιουλίου 1844, Αλληλογραφία επαρχιών, Πελοπόννησος, σ.4
272
Συνένωσις, 20 Ιουλίου 1844, Χαρακτήρ ή η έθιμα γλώσσα των νυν Ελλήνων. (Περίληψις εκ του
σοφού άρθρου του Γάλλου Αμπέρου), σ.1
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μέλλον της Ελλάδος ενυπάρχει μόνον εις την σ υ ν έ ν ω σ ι ν όλων των τέκνων
της...»273
Στις 27 Ιουλίου η Συνένωσις θα δημοσιεύσει άλλο ένα άρθρο υπέρ της
συνένωσης των Ελλήνων ώστε να διεκδικήσουν το κοινό μεγαλειώδες μέλλον τους.
Υπενθυμίζει ότι «ο γενικός σκοπός ημών, όστις ήτον η σύστασις Μεγάλης Ελληνικής
αυτοκρατορίας απέτυχε»274, ωστόσο η Έλληνες δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις
προσδοκίες για (ειρηνική, μέσω διαβημάτων στις Μ. Δυνάμεις) προσάρτηση των
απαραίτητων-ζωτικών εδαφών. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Η μυστηριώδης αιτία των
συμφορών μας» η οποία τελικώς αποδίδεται στα περιορισμένα σύνορα του τότε
ελληνικού κράτους:
«Μην απατάσθε αδελφοί Έλληνες! χωρίς της απεκτάσεως των μέσων της υπάρξεώς
σας, χωρίς πολιτικού και πολεμικού σταδίου πλατυτέρου, θέλετε πάντοτε είσθαι
δυστυχείς, θέλετε φάγει ο εις τας σάρκας του άλλου. Η επέκτασις των ορίων της
Ελλάδας είναι η ύπαρξή σας, ω Έλληνες˙»275
Η εφημερίδα δεν κάνει λόγο για αυτόχθονες και ετερόχθονες (πιθανόν για να
μην ανασκαλέψει αιτίες διαίρεσης) αλλά για ένωση όλων των Ελλήνων (εννοούνται
οι εντός Ελλάδας με τους εκτός). Η συνεχής επιμονή της Συνένωσης σε αυτά τα
θέματα, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι την εκδίδει ο Παναγιώτης Σούτσος, αδερφός
του Αλέξανδρου Σούτσου276 (ενός από τους επιφανέστερους υπερμάχους των
ετεροχθόνων), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα η Συνένωσις (με το
συγκεκριμένο μάλιστα όνομα277) ιδρύθηκε ως απάντηση στο ανακύψαν ζήτημα των
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Συνένωσις, 20 Ιουλίου 1844, Χαρακτήρ ή η έθιμα γλώσσα των νυν Ελλήνων. (Περίληψις εκ του
σοφού άρθρου του Γάλλου Αμπέρου), σ.1
274
Συνένωσις, 27 Ιουλίου 1844, Η μυστηριώδης αιτία των συμφορών μας, σ.2
275
Αυτόθι, ό.π, σ.2
276
Η Συνένωσις θα δημοσιεύσει πολλά από τα κείμενα του Αλ. Σούτσου ως επιφυλλίδες σε κάθε
ης
ξεχωριστό φύλλο της εφημερίδας. Ακόμη και κομμάτια από την Μεταβολή της 3 Σεπτεμβρίου, που
ήταν εκδοθέν βιβλίο του Αλ. Σούτσου, δημοσιεύτηκαν υπό την μορφή επιφυλλίδων.
277
Και ας μην ξεχνάμε και την σημειολογία του σκίτσου που βρισκόταν κάτω από τον τίτλο σε κάθε
φύλλο της εφημερίδας και απεικονίζει δυο γυναικείες μορφές, μια αλυσοδεμένη και μια ελεύθερη
-πιθανότατα συμβολικές απεικονίσεις της ελευθέρου και μη απελευθερωθείσης Ελλάδος- να
πλαισιώνουν ένα χριστιανικό λάβαρο. Εαν επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τον συλλογισμό μας και
εκλάβουμε το λάβαρο (ΙC XC) ύπερθεν του οποίου αναγράφεται «Εν τούτω νίκα», ως παραπομπή
στον Μ. Κωνσταντίνο, τον πατέρα της Ρωμανίας, τότε πιθανότατα η εφημερίδα Συνένωσις μπορεί να
αναγνωριστεί ως το έντυπο που συλλαμβάνει σε πληρέστερο βαθμό (από οποιοδήποτε άλλο έντυπο
της εποχής) την υφιστάμενη πραγματικότητα και το όραμα ολοκλήρου της Ρωμιοσύνης.
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αυτοχθόνων και ετεροχθόνων278. Στην αρχή της κυκλοφορίας της είναι πασιφανές ότι
συχνότατα κηρύττει υπέρ του σκοπού της «συνένωσης» όλων των Ελλήνων. Ωστόσο
σχεδόν πάντα οι αναφορές της Συνένωσης στο ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων
είναι πλάγιες και ποτέ δεν επιτίθεται ευθέως στους αυτοχθονιστές. Προσπαθεί να
κατευθύνει την κοινή γνώμη χρησιμοποιώντας μέσα «θετικής ενίσχυσης» με το να
υπογραμμίζει το πόσο επωφελής και εθνικά συμφέρουσα είναι η εκπλήρωση του
θεωρούμενου ως χρέους να συνενωθούν όλοι οι Έλληνες. Η Συνένωσις θα
δημοσιεύσει και άρθρο απευθυνόμενο στους ομογενείς Έλληνες προς βοήθεια του
ελληνικού κράτους279. Στο άρθρο περιγράφονται οι δωρεές των ομογενών και στο
τέλος δεν παραλείπεται η συνήθης ευχή για συνένωση:
«Ενώσωμεν τα δυνάμεις ημών˙ Συνένωσις του ζήλου ημών αδελφοί˙ η ελευθέρα και μη
ελευθέρα Ελλάς, ως είπεν άλλος τις ομοιάζει δύο αδελφούς, τους οποίους ορμητικός
ποταμός εχώρισεν απ’ αλλήλων, αλλ’ αδελφούς καθημένους απέναντι και
προσβλέποντας αμοιβαίως προς το μέρος, όπου έκαστος αυτών έμεινεν.»280
Η Συνένωσις κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει άρθρο αναφερόμενο στον
βασιλιά281. Εκεί η εφημερίδα δηλώνει ότι ποθεί να δει τον Όθωνα όχι απλώς
«Βασιλέα της Ελλάδος» αλλά «Βασιλέα των Ελλήνων» (σημαντική η διάκριση)
«επειδή και σήμερον βασιλεύει εις τας καρδίας των έξω του κράτους του οκτώ
εκατομμυρίων Ελλήνων, οίτινες δίδουν τα του Καίσαρος Καίσαρι, και την αγάπην
εαυτών απονέμουσιν εις τον Έλληνα Βασιλέα των»282. Είναι μια από τις ελάχιστες
φορές που εφημερίδα γίνεται συγκεκριμένη περί του αριθμού του συνόλου του
ελληνικού Γένους (του εκτός ελληνικού κράτους). Αναφέρει τον αριθμό 8
278

Και μάλιστα, θα τολμήσουμε να εκφέρουμε την υπόθεση ότι αποσκοπεί η έκδοσή της εφημερίδας
στην γεφύρωση του θεωρούμενου σχίσματος που πήγε να ανακύψει ανάμεσα στους αυτόχθονες
Έλληνες και τους ομογενείς-ετερόχθονες. Η εφημερίδα φαίνεται ότι στην πλειοψηφία των άρθρων
της προσπαθεί με έμμεσο τρόπο να επουλώσει την διαφαινόμενη πληγή της διχόνοιας και της
δημιουργίας κλίματος αποξένωσης μεταξύ των Ελλήνων της ελευθέρου Ελλάδας και των υπολοίπων
Ελλήνων.
279
Συνένωσις, 27 Ιουλίου 1844, Εκπαίδευσις. Πανεπιστήμιον- ελληνική Βιβλιοθήκη, σ.4
280
Αυτόθι, ό.π., σ.4
281
Συνένωσις, 3 Αυγούστου 1844, Ο Βασιλεύς Όθων και τα δημόσια καθήκοντά του, σ.2
282
Συνένωσις, 3 Αυγούστου 1844, Ο Βασιλεύς Όθων και τα δημόσια καθήκοντά του, σ.2. Ως
Καίσαρας στην προκειμένη περίπτωση φρονούμε ότι υπονοείται ο Σουλτάνος. Επίσης ίσως
σκοπούται η υπόμνηση της αγιογραφικής παραίνεσης προς συμμόρφωση στις υπερέχουσες
εξουσίες, η οποία νομιμοποιεί τον Σουλτάνο ως αρχηγό των πληθυσμών του κράτους του. Να
θυμίσουμε ότι η Συνένωσις δεν επιθυμεί την πολεμική αντιπαράθεση με τον Οθωμανό ηγέτη αλλά
απλώς την ειρηνική προσάρτηση των εδαφών με ελληνικούς πληθυσμούς ώστε να συντελεστεί η
συνένωσή τους με τον εθνικό κορμό.
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εκατομμύρια Ελλήνων, προφανώς περιλαμβάνοντας μέσα όλους τους ελληνικούς
πληθυσμούς, όσον κι αν απείχαν από την πρωτεύουσα του νέου κράτους283. Αυτό
καθιστά την Συνένωση εφημερίδα με πολύ πιο ευρεία αντίληψη από τις υπόλοιπες της
εποχής. Να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες εφημερίδες υπέρ των ετεροχθόνων δεν
ανέφεραν το εύρος του θεωρούμενου ελληνικού Γένους. Αγνοούμε εαν κάποια εξ
αυτών το θεωρούσε τόσο διευρυμένο. Η Συνένωσις δεν θα διστάσει να το δηλώσει
επίσημα. Από τις λίγες άμεσες αναφορές της Συνένωσης στο Ψήφισμα Β΄, υπήρξε
αυτή του φύλλου της 17ης Αυγούστου284. Το άρθρο «Ο καταμετρητής της Ελληνικής
γής» ασχολείται με τον εν γένει σχολιασμό του ψηφίσματος και των συνεπειών του.
Υποστηρίζεται ότι μπήκαν όρια-«τείχη κινεζικά» μεταξύ της ελευθέρας και της
Οθωμανικής Ελλάδος285 (sic) και μάλιστα βάσει του αυτοχθονισμού και όχι βάσει του
ποιος συμμετείχε στον αγώνα.

283

Αν και ο αριθμός των 8 εκατομμυρίων Ελλήνων πέραν αυτών του ελληνικού κράτους προκαλεί
ίσως κάποια ερωτηματικά, η διευρυμένη οπτική της εφημερίδας προφανώς περικλείει και πολύ
απομακρυσμένους ελληνικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην Επανάσταση που
ξεκίνησε το 1821 (είτε επειδή δεν ήθελαν είτε επειδή δεν μπορούσαν -δεν είναι αυτό θέμα της
παρούσης έρευνας). Η Συνένωσις προφανώς αναγνωρίζει ακόμη και τον απομακρυσμένο Ελληνισμό
του Πόντου ως κομμάτι του Έθνους. Αγνοούμε πόσοι διανοούμενοι εκείνη την εποχή ήταν σε θέση
να επιτύχουν τόσο ευρεία σύλληψη του Ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης.
284
Συνένωσις, 17 Αυγούστου, «Ο καταμετρητής της ελληνικής γης», σσ. 2-3
285
Ο όρος αυτός που βλέπουμε να χρησιμοποιεί η Συνένωσις φανερώνει ιδεολογική
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι Ελλάδα αποτελούν και τα κατακτημένα από τους Οθωμανούς
εδάφη. Με αυτήν την παραδοχή ανακύπτει ως δεδομένο ότι οι Χριστιανοί κάτοικοι της έξω Ελλάδος
δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ως ετερόχθονες (αφού κατάγονται από την Οθωμανική Ελλάδα).
Αντιστοίχως, η άποψη που αναγνώριζε ως Ελλάδα μόνο τα εδάφη του τότε ελληνικού κράτους,
αναμενόμενο ήταν να αντιμετωπίζει μόνο τους κατοίκους των εδαφών αυτών ως αυτόχθονες
Έλληνες. Και με την ευκαιρία της αναφοράς του όρου θα παραθέσουμε κι ένα μικρό απόσπασμα από
στήλη της Συνένωσης η οποία φέρει τον τίτλο «Εξωτερικά. Οθωμανική Ελλάς». Το άρθρο (βλ.
Συνένωσις, 12 Ιουλίου 1844, Εξωτερικά. Οθωμανική Ελλάς, Κωνσταντινούπολις 29 Ιουνίου, σ. 1)
ξεκινάει αναφέροντας μια δήλωση του Σουλτάνου: «Γνωρίζετε ότι ο Σουλτάνος εις την περιοδίαν του
αποτανθείς προς τας επιτοπίους αρχάς συγκειμένας υπό Ελλήνων δημογερόντων, εξέβαλεν εκ του
στόματός του λόγον περιέχοντα σύνταγμαν ολόκληρον. Είπεν “Οθωμανοί, Έλληνες, πάντες είσθε ίσοι
προς αλλήλους, πάντες είσθε ίσα τέκνα μου”.» (Βέβαια, μάλλον ο Σουλτάνος θα είπε «Ρωμιοί» και η
εφημερίδα το μεταφέρει αλλαγμένο). Λίγες παραγράφους πιο κάτω, και αφού διατυπωθεί από την
εφημερίδα το αίτημα της επίτευξης πραγματικής ισοπολιτείας για όλους τους λαούς της
Αυτοκρατορίας ούτως ώστε οι εξαγγελίες του Σουλτάνου να επιβεβαιωθούν και στην πράξη, η
Συνένωσις θα καταγράψει τα εξής: «Ημείς οι εν Τουρκία Έλληνες δεν έχομεν κανέν μίσος προς τους
Οθωμανούς˙ αν διαφέρωμεν κατά την θρησκείαν, γνωρίζομεν, ότι οι πλείστοι αυτών, υπήρξαν
Έλληνες, οίτινες βρέφη, από του 13 αιώνος ήλλαξαν την θρησκείαν των, και συνέστησαν τον
Οθωμανικόν στρατόν, τα οθωμανικά δικαστήρια, την Οθωμανικήν κυβέρνησιν˙ μόλις εις πεντήκοντα
χιλιάδας καθαρών Τουρκομάνων δύνανται ν’ αναβή ο αριθμός των Οθωμανών των κατεχόντων
σήμερον την Ευρώπην˙ οι δε άλλοι Οθωμανοί, Έλληνες την καταγωγήν έχουσι τα αυτά με ημάς
συμφέροντα, το να παύσωσι του να ήναι παίγνιον των Φράγγων και να συστήσωσι δυνατόν κράτος,
δυνατήν κυβέρνησιν.».
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Το εκλογικό ζήτημα των (ετεροχθόνων) εποίκων
Μετά την συζήτηση για το ψήφισμα περί των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων
και ετεροχθόνων, ακολούθησε σύντομη διήμερη συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση για
το αίτημα των (ετεροχθόνων) εποίκων στην απελευθερωμένη Ελλάδα να στέλνουν
στην Βουλή προς αντιπροσώπευση βουλευτές εκλεγμένους ιδιαιτέρως από τους
ίδιους286. Ορισμένες εφημερίδες σχολίασαν τις διαβουλεύσεις της Συνέλευσης και
κατέθεσαν προτάσεις, συνδέοντας όμως το νέο ζήτημα με το προηγηθέν των
δικαιωμάτων των ετεροχθόνων. Η Ελπίς για παράδειγμα

επανέρχεται στο

προηγούμενο ζήτημα του ψηφίσματος (ψήφισμα Β΄) για να στηλιτεύσει άλλη μια
φορά την αδικία που θεωρεί ότι υπέστησαν οι ετερόχθονες:
«...αλλ’ ύστερον από την φρικώδη αδικίαν, ύστερον από την βανδαλικήν ανισότητα, την
οποίαν αυτή η ιδία Συνέλευσις εψήφισε δια του περιβοήτου εκείνου ψηφίσματος,
δίδουσα αναδρομικήν δύναμιν εις τον νόμον, και χωρίζουσα τους κατοίκους της
Ελλάδος εις δύω τάξεις, εις αυτόχθονας και αγωνιστάς μέχρι του 1827 αφ’ ενός, και εις
ετερόχθονας και μη αγωνιστάς αφ’ ετέρου, και δίδουσα εις μεν την πρώτην τάξιν όλα
ανεξαιρέτως τα πολιτικά δικαιώματα, τους δε δευτέρους κηρύττουσα στερημένους
μέρος των πολιτικών δικαιωμάτων...» 287
Η Ελπίς συνεπώς πλέον αντιμετωπίζει ως δεδομένο το γεγονός ότι υπήρξε
αδικία στο ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης, και έτσι το χαρακτηρίζει στο εξής άδικο
χωρίς να επιχειρηματολογεί επ’ αυτού. Ο Φίλος του Λαού αφιερώνει αρκετές
αναφορές σε φύλλα του για το ζήτημα της αντιπροσώπευσης των ετεροχθόνων.
Θεωρεί την διάταξη της άρνησης στους ετερόχθονες να αναδείξουν βουλευτές ως
συνέπεια του αυτοχθονιστικού πνεύματος που χαρακτηρίζει κατά την εφημερίδα και
το προηγηθέν Ψήφισμα Β΄το οποίο «...και η Ελλάς και οι φίλοι αυτής απεδοκίμασαν
286

Οι έποικοι θα είχαν βεβαίως το δικαίωμα να ψηφίσουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές για
ανάδειξη βουλευτών, ωστόσο προβλεπόταν ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μόνο τους
υποψηφίους της επαρχίας τους (όπως όλοι οι υπόλοιποι ψηφοφόροι). Καθόσον όμως οι έποικοι
ήταν διεσκορπισμένοι σε διάφορες επαρχίες ανά την επικράτεια, δεν θα μπορούσαν να
(συσπειρωθούν ώστε να) αναδείξουν βουλευτές που θα τους εκπροσωπούσαν και προωθούσαν τα
αιτήματα-συμφέροντά τους. Γι’ αυτό ζητήθηκε να τους δοθεί (στους εποίκους) κατ’ εξαίρεσιν η
δυνατότητα να εκλέγουν βουλευτές ιδιαίτερους, δηλαδή μια ομάδα εποίκων, π.χ. οι Ηπειρώτες,
ανεξαρτήτως περιοχής διαμονής τους, να εκλέγουν και να αναδεικνύουν όλοι μαζί βουλευτή/ες. Το
ίδιο επιζητούνταν και για όλες τις ομάδες εποίκων αναλόγως καταγωγής, διότι διαφορετικά,
αποτελώντας οι έποικοι μειοψηφίες σε κάθε επαρχία, δεν θα μπορούσαν να καταστούν ικανό
μέγεθος προς ανάδειξη βουλευτή.
287
Η Ελπίς, 5 Φεβρουαρίου 1844, σ. 459
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αυστηρώς, ως εμπεριλαμβάνον εν εαυτώ το κακοποιόν σπέρμα της διαιρέσεως του
Ελληνικού λαού, εις ετερόχθονας και αυτόχθονας.»288. Η εφημερίδα ασκεί κριτική
στην απόφαση περί της αναγνώρισης κατ’ εξαίρεσιν στους Ψαριανούς μόνο289, του
δικαιώματος να εκλέξουν ιδιαίτερους βουλευτές ως αντιπροσώπους τους στην
μελλοντική ελληνική Βουλή την στιγμή που αποκλείονται πολύ μεγαλύτερα
κομμάτια του πληθυσμού. Οι Ψαριανοί, όπως σημειώνεται, δεν αριθμούν παρά εκατό
μόλις οικογένειες, διεσπαρμένες μάλιστα, ενώ οι Ηπειρώτες μαζί με τους Θετταλούς,
τους Κρήτες, τους Μακεδόνες, τους Σάμιους και τους Χίους, αποτελούν ένα σώμα
εκατό χιλιάδων ατόμων, στους οποίους δεν δίνεται όμως η δυνατότητα να εκλέξουν
ιδιαιτέρως τους βουλευτές τους. Εάν αυτό το κομμάτι του λαού εξέλεγε τους δικούς
του ιδιαίτερους βουλευτές τότε εκείνοι θα μπορούσαν «να καταστρέψωσι ριζηδόν και
τα αισχρά συμφέροντα των ολίγων αποκλειστικών και την επιβουλήν των μιαρών
οργάνων του κατακερματισμού της ελληνικής εθνικότητος»290. Αντιδράσεις της
εφημερίδας στο ζήτημα των εκλογικών δικαιωμάτων, διατυπώθηκαν επίσης στο
σχέδιο του «περί εκλογής νόμου» της επιτροπής291 το οποίο αντιμετωπίστηκε ως
θέτον προσκόμματα αυτοχθονικού υποβάθρου στους μεταναστεύσαντες Έλληνες που
κατάφεραν να πολιτογραφηθούν και τους αποκλείει εμμέσως από το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι.292 Ο Φίλος του Λαού είναι που θα στρέψει στην συνέχεια την προσοχή
και την υπεράσπισή του ειδικά στους Κρήτες της Ελλάδας, οι οποίοι δεν κατάφεραν
να λάβουν το δικαίωμα της εκλογής ιδιαίτερων πληρεξουσίων. Στους Κρήτες αυτούς
αφιερώνεται αποκλειστικό άρθρο από την εφημερίδα293, όπου σε λυρικούς τόνους
περιγράφεται η αδικία. Οι Κρήτες αυτοί, που υποστηρίζεται πως αριθμούν περί τις
20.000

άτομα

διεσπαρμένα

στην

ελεύθερη

επικράτεια,

δικαιούνται

την

αντιπροσώπευσή τους ως ανταπόδομα για τους συνεχείς και κρίσιμους αγώνες που
διεξήγαγαν κατά των Τούρκων. Γίνονται αναφορές και στο απώτατο παρελθόν, ως
επιχειρήματα υπέρ της ελληνικότητας των Κρητών, αφού δύο φορές το άρθρο κάνει
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Ο Φίλος του Λαού,9 Φεβρουαρίου,σ.2
Απ’ ότι φαίνεται παρόμοια πρόταση περί ιδιαίτερης εκπροσώπησης στην Βουλή είχε κατατεθεί
κατ’ εξαίρεσιν και στους Σουλιώτες, η Αθηνά ωστόσο αναφέρει ότι ο Τζαβέλας (ως αρχηγός τους)
είπε ότι τότε μόνο δέχεται το δικαίωμα για τους Σουλιώτες, όταν το αυτό θα δοθεί και στους
υπόλοιπους «ομοιοπαθείς συντρόφους μας». Η Αθηνά προβάλει την πράξη των Σουλιωτών ως
αντιπαράδειγμα αυτής των Ψαριανών να αποδεχτούν την εξαιρετική μεταχείριση (βλ. Αθηνά, 5
Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα, σ.2).
290
Ο Φίλος του Λαού, 9 Φεβρουαρίου, σσ.2-3
291
Δημάκης, ό.π., σ. 114
292
Ο Φίλος του Λαού, 29 Φεβρουαρίου 1844, Παρατηρήσεις εις τον περί εκλογής νόμον, σ.2
293
Ο Φίλος του Λαού, 24 Φεβρουαρίου, Η Εθνοσυνέλευσις και οι αδικηθέντες Κρήτες, σσ.2-3
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μνεία στον αρχαίο βασιλιά Μίνωα: «Οι Κρήτες...οι απόγονοι του Μίνωος
εκείνου...»294. Με τον συνειρμό του βασιλιά Μίνωα ως πρότυπο προς μίμηση, θα
οδηγηθεί τέλος η εφημερίδα να ζητήσει από τον τότε βασιλιά της Ελλάδας, τον
Όθωνα, παρέμβαση προς επανόρθωση της θεωρούμενης αδικίας. Στον βασιλιά
αποβλέπει και η Αθηνά προς αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εποίκων295, η ίδια
δε εφημερίδα είναι που θα επιχειρήσει και σύνδεση του ζητήματος της άρνησης της
ιδιαίτερης αντιπροσώπευσης των εποίκων με τις ιδεοληψίες του Κοτζαμπασισμού296.
Για

τον

Κοτζαμπασισμό

αναφέρεται

ότι

«και

μήπως

δεν

ίδαμεν

ποτέ

πρωτοκοτζάμπασην τινά της Πελοποννήσου χαίροντα εις την είδησιν, ότι τα όρια της
Ελλάδος επεριωρίσθησαν εις τον Ισθμόν;297». Την εκτίμηση ωστόσο της κατάστασης
η εφημερίδα θα την αναθέσει στον λαό της Πελοποννήσου και τους λοιπούς
απελευθερωθέντες Έλληνες, οι οποίοι θα πρέπει να ξεπληρώσουν τα χρέη των
διακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (από δάνεια κλπ). Με την διάθεσιν που
επιδεικνύεται από τους αυτοχθονιστές πληρεξουσίους προς τους «αδελφούς, ευεργέτες
και σωτήρες», η εφημερίδα υπονοεί τον κίνδυνο ότι θα

περισταλεί η αναγκαία

οικονομική βοήθεια που παρέχουν οι ετερόχθονες Έλληνες στο ελληνικό κράτος.
Μάλιστα σε επόμενο φύλλο της η Αθηνά κάνει λόγο για προσβεβλημένους ομογενείς
ετερόχθονες του εξωτερικού, συγκεκριμένα του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου οι
οποίοι, αφότου έμαθαν για το Ψήφισμα Β΄και την υπόθεση των αντιπροσώπων των
εποίκων, αποτρέπονται από το να αποστείλουν τα χρήματα που ήταν διατεθειμένοι να
προσφέρουν σε δωρεές και ευεργεσίες298. Στο ζήτημα των ιδιαιτέρων αντιπροσώπων
για τους εποίκους θα επικρατήσει τελικά η τροπολογία του Ζωγράφου299 η οποία
προβλέπει μεν την ανάδειξη ιδιαίτερου αντιπροσώπου από κάθε ξεχωριστή ομάδα
των εποίκων (π.χ. Θεσσαλούς, Χίους κλπ) αλλά υπό την προϋπόθεση οι έποικοι να
έχουν συνοικισθεί και να αποτελούν έτσι

δήμο, πόλη ή επαρχία χωριστή. Ο

πληθυσμός τους θα έπρεπε να είναι ίσος με το μισό του ελάχιστου αριθμού που θα
προβλεφθεί (από τον εκλογικό νόμο) για την εκλογή βουλευτή. Αν και εκ πρώτης
όψεως η τροπολογία Ζωγράφου φαίνεται προνομιακή (αφού απαιτεί από τους
εποίκους το μισό του ελάχιστου αριθμού που χρειάζονται οι υπόλοιπες περιοχές για

294

Αυτόθι, ό.π., σ.3
Αθηνά, 5 Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα, σ.2
296
Αυτόθι, Εσωτερικά, σ.1
297
Αυτόθι, Διάφορα, σ.2
298
Αθηνά, 23 Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα, σ.2
299
Αθηνά, 26 Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα, σσ.2-3
295
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να έχουν αντιπροσώπευση από βουλευτή), εντούτοις ο όρος του συνοικισμού που
περιέχεται στην τροπολογία είναι ρεαλιστικά ανέφικτος για τους εποίκους οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν όπου μπόρεσαν και δημιούργησαν εστίες διασπαρέντες σε διάφορα
μέρη της Ελλάδος. Ουσιαστικά λοιπόν η τροπολογία αυτή ήταν μια «τύποις»
παραχώρηση, η οποία δεν είχε πραγματικό αντίκρυσμα και έτσι λοιπόν οι
ετερόχθονες έποικοι δεν θα μπορούσαν εν τέλει να αντιπροσωπευτούν από ιδιαίτερο
βουλευτή τους300.

300

Δημάκης, ό.π., σσ. 75-76. Η εφημερίδα Αναμόρφωσις επίσης, αναφέρει για την πρόταση του
Ζωγράφου πως «Η αποδεχθείσα πρότασις φαίνεται ελευθερίως χορηγούσα το δικαίωμα της
αντιπροσωπίας˙ αλλ’ ο τιθέμενος όρος, καθιστά αδύνατον την πραγματοποίησίν του, διότι οι
δυστυχείς ούτοι και ηρωϊκοί πληθυσμοί, πένητες οι πλείονες και φερέοικοι, δεν ημπορούν
αναντιρρήτως, εντός τριετίας, να συνοικισθώσιν εις περιφέρειαν τινά, ώστε ν’ αποτελέσωσι τον
απαιτούμενον παρά της παραδεχθείσης προτάσεως πληθυσμόν» (βλ. Αναμόρφωσις, 12
Φεβρουαρίου 1844, Συζητήσεις της Εθνικής Συνελεύσεως, σ.3)
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Εφημερίδες υπέρ των αυτοχθόνων

Ο αυτοχθονικός (υπέρ των αυτοχθόνων) Τύπος το 1843
Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας θα γίνει η μελέτη των εφημερίδων οι οποίες
συντάχθηκαν με την μεριά των αυτοχθονιστών και επιχειρηματολόγησαν υπέρ του
δικαίου των αυτοχθόνων. Οι αυτοχθονικές εφημερίδες ήταν σημαντικά λιγότερες από
τις ετεροχθονικές, για τον λόγο αυτό και το παρόν κεφάλαιο θα είναι μικρότερο σε
έκταση από το αντίστοιχο των ετεροχθονικών εφημερίδων. Η έλλειψη πάντως
μεγάλου αριθμού εφημερίδων στο πλευρό των αυτοχθόνων θα αντισταθμιστεί εν
μέρει από την μεγάλη έκταση που δίνεται από τα υπάρχοντα έντυπα στον σχολιασμό
του ζητήματος, όπως και από την επιθετικότητα και την οξύτητά του τόνου τους301.
Ένα άρθρο που μπορεί να θεωρηθεί ότι προοιωνίζει την τροπή που θα πάρουν
τα πράγματα όσον αφορά την συζήτηση για το ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων
είναι αυτό που δημοσίευσε ο Πρωινός Κήρυξ στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 1843. Το
άρθρο τιτλοφορείται «Η διχόνια» και κάνει λόγο για τον κίνδυνο να εμφανιστεί ανά
μέσω των Ελλήνων εξ αφορμής των ραδιουργιών των Φαναριωτών. Για τους
Φαναριώτες αναφέρεται ότι
«τοιούτοι είναι οι διασπείραντες μίση και προτιμήσεις σήμερον μεταξύ Πελοποννησίων,
Στεραιοελλαδιτών, Ηπειρωτών, Μακεδόνων, Σουλιωτών, Σαμίων, Επτανησίων κ.λ.π.
δίδοντες αφορμές εις συζητήσεις αυτοχθονιότητος, ενώ πάντες οι αγωνισθέντες ήμεθα
τέκνα μιας μητρός, ήμεθα μέλη ενός σώματος. Η επιτυχία τοιούτων των ολετήρων της
κοινωνίας επιστηρίζεται εις την διαίρεσιν...»302
Κατόπιν η εφημερίδα προτρέπει σε συνένωση όλων των αγωνισθέντων303
εναντίον των φερομένων ως εχθρών. Εντύπωση προκαλεί στο συγκεκριμένο
απόσπασμα το γεγονός ότι αποδίδεται στους «Φαναριώτες» η επιδίωξη της
ανάδευσης του ζητήματος του αυτοχθονισμού (δεν γνωρίζουμε κατά πόσον ευσταθεί
301

Δημάκης, ό.π., σ.127
Ο Πρωινός Κήρυξ, 24 Σεπτεμβρίου 1843, Η διχόνια, σ.1
303
«Ηπειρώται, Στερεοελλαδίται, Πελοποννήσιοι, Επτανήσιοι, Σωλιώται, Σάμιοι, Κρήτες, και λοιποί
αγωνισθέντες και ποτίσαντες την κλασικήν γην της Ελλάδος γην με τα αίματά σας...πέμψατε εις τους
Κόρακας τους ραδιούργους και επιβούλους εχθρούς μας οίτινες ευρίσκουσι τα συμφέροντά των εις
τον αφανισμόν μας» (βλ. Αυτόθι, ό.π., σ.1)
302
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αυτή η κατηγορία) αλλά και η παραδοχή ότι όλοι οι αγωνισθέντες Έλληνες είναι
«τέκνα μιας μήτρας» και «μέλη ενός σώματος». Αυτή η διατύπωση ωστόσο δεν
περιλαμβάνει τους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι προέρχονται από περιοχές που δεν
αγωνίστηκαν, δημιουργώντας ερωτηματικά για το εαν η συγκεκριμένη διατύπωση
κατέστη ακουσίως ή εκουσίως ανακριβής304. Οι πρώτες εκτεταμένες αναφορές στο
ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων που πρόκειται να τεθεί αναφαίνονται από
τον Νοέμβριο του 1843. Ο Ανεξάρτητος θα δημοσιεύσει άρθρο (20 Νοεμβρίου) όπου
θα προτρέψει τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης να μην αποδεχτούν τις κατ’ εξαίρεσιν
εκλογές πληρεξουσίων οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου του 1822,
σύμφωνα με τον οποίο για να εκλεγεί κάποιος πληρεξούσιος μιας επαρχίας θα πρέπει
να έχει παραμείνει σε αυτήν πέντε έτη και να κατέχει κτήματα 305. Εδώ υπονοούνται
οι κατ’ εξαίρεσιν εκλεχθέντες πληρεξούσιοι Μαυροκορδάτος, Κωλέττης, Μεταξάς,
Πετρόμπεης και Τζωρτζ, χωρίς όμως να κατονομάζονται. Αν και ο Ανεξάρτητος θα
κάνει λόγο για εκούσια παράβαση ωστόσο οι συγκεκριμένοι πληρεξούσιοι, όπως είναι
γνωστό, θα παρέμεναν στις θέσεις τους. Σε επόμενο άρθρο του ίδιου φύλλου, ο
Ανεξάρτητος θα υπεραμυνθεί του αιτήματος ορισμένων πληρεξουσίων οι οποίοι
ζητούσαν μυστική ψηφοφορία σε θέματα προσώπων (για την επικύρωση της εκλογής
των παραπάνω πληρεξουσίων). Γίνεται επίσης λόγος για άτομα που επιδιώκουν «την
διαίρεσιν» και οι οποίοι κατηγόρησαν αδίκως τους υποστηρικτές της μυστικής
ψηφοφορίας (σε ζητήματα προσώπων) ότι την προωθούν έχοντας «σκοπόν ν’
αποβάλωσι τους πληρεξουσίους των Μακεδόνων, Θεσσαλών, Ηπειρωτών, Κρητών και
λοιπόν»306. Αποποιούμενη η εφημερίδα την κατηγορία αυτή θα υπογραμμίσει ότι
«εκείνοι σκοπόν δεν έχουν ν’ αποκλείσωσι τους συναγωνιστάς και συναδέλφους» από
τον «εθνικό περίβολο». Αυτοί στους οποίους η εφημερίδα αντιστρατεύεται είναι «ο
νέος κοινός εχθρός», «η αγέλη των νεήλυδων». Ο Ανεξάρτητος, ήδη από το σημείο
αυτό, πριν η διαμάχη για το ζήτημα λάβει διαστάσεις, θα τοποθετηθεί συγκεκριμένα
υπέρ των αγωνιστών ανεξαρτήτου καταγωγής αλλά εναντίον όσων εκ των

304

Δηλαδή υπάρχει περίπτωση οι υπόλοιποι Έλληνες (μη αγωνισθέντες) να μην είναι μέλη του ιδίου
σώματος;
305
Ανεξάρτητος, 20 Νοεμβρίου 1843, Εν Αθήναις 10 Νοεμβρίου, σσ. 238. Επίσης η εφημερίδα θα
δημοσιεύσει και επιστολή του Δ. Περρούκα ο οποίος προσπαθεί να ανατρέψει την κατηγορία της
ξενηλασίας που εκτοξεύθηκε εναντίον αυτών που δυσανασχετούσαν με την εκλογή των μη
αυτοχθόνων πληρεξουσίων και υποστηρίζει ότι οι αυτόχθονες το μόνο που έκαναν ήταν να
υπερασπισθούν τους κείμενους νόμους. (Βλ. Ανεξάρτητος, 25 Νοεμβρίου 1843, σ.244 )
306
Ανεξάρτητος, 20 Νοεμβρίου 1843, Εν Αθήναις 16 Νοεμβρίου, σσ. 239
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ετεροχθόνων δεν αγωνίστηκαν307. Προξενεί ωστόσο απορία στους μελετητές το
γεγονός πως, αφού αποκλείονται οι μη αγωνισθέντες ετερόχθονες δεν αποκλείονται
αντιστοίχως και οι μη αγωνισθέντες αυτόχθονες308. Άρα η εφημερίδα δεν ακριβολογεί
όταν υποστηρίζει ότι δεν κάνει διάκριση βάσει καταγωγής αλλά μόνο βάσει
συμμετοχής στον αγώνα.

Εντύπωση προκαλεί άρθρο του Ανεξάρτητου στο οποίο

η εφημερίδα υπεραμύνεται την αυτοχθονιστική στάση ορισμένων Ελλήνων και την
εξαίρει ως πατριωτική απέναντι στις κατηγορίες των «νεήλυδων του Φαναρίου» οι
οποίοι υποστηρίζεται ότι εξύβρισαν τα ιερότερα δικαιώματα του έθνους
«ονομάζοντες προδότην της πατρίδος τον τρέφοντα αυτοχθονισμού αισθήματα
Έλληνα»309.

Επιπλέον ο Ανεξάρτητος δεν θα διστάσει να υποστηρίξει ότι ο

αυτοχθονισμός υπήρξε μια από τις κινητήριες δυνάμεις του Αγώνα:
«Μάθετε όμως Κύριοι του Φαναρίου νεήλυδες ότι το αίσθημα αυτό (εν.: ο
αυτοχθονισμός) ενέπνευσε εις την καρδίαν του Έλληνος τον διακαή και ευγενή υπέρ
ανεξαρτησίας έρωτα, και την προφανή και πασίδηλον καταφρόνησιν μυρίων κινδύνων
και θανάτων˙ μάθετε ότι αυτό τον έφερεν εις την γενναίαν απόφασιν του ανίσου και
μακρού κατά των Τούρκων πολέμου...»310
Η Ταχύπτερος Φήμη ξεκινάει την ενασχόλησή της με το ζήτημα των
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων επιδεικνύοντας αρχικώς μετριοπάθεια. Μάλιστα δεν θα
διστάσει να αναδημοσιεύσει στις σελίδες της τις νουθεσίες της (κατόπιν

307

Επακριβώς η διατύπωση του Ανεξάρτητου είναι η εξής: «Δεν διακρίνομεν Κύριοι τον Αθηναίον του
Κρητός, διοτι αμφοτέρων τα αίματα έβαψαν την γην της Αττικής, διότι αμφοτέρων τα οστά
καλύπτουν τας πεδιάδας αυτής. Δεν διακρίνομεν του Μεσολογγίτου τον Σουλιώτην, τον Θετταλόν,
τον Μακεδόνα και τον Ηπειρώτην διότι όλοι ομού ησπάσθησαν εντός των προμαχώνων του
Μεσολογγίου τον τελευταίον αδελφικόν ασπασμόν αποφασίσαντες ν’ αποθάνωσιν, αλλ’ όχι ν’
αποθάνωσιν δούλοι. Δεν διακρίνομεν του Υδραίου τον Ψαριανόν, διότι αμφότεροι ομού έφερον την
δάδα ανάψαντες το πυρ εις τους εχθρικούς στόλους. Δεν διακρίνομεν του Πελοποννησίου τον
Στερεοελλαδίτην και Αιγαιοπελαγίτην, διότι όλοι ομού λαβών ο εις τον άλλον εκ της χειρός
υπερπήδησαν τα τείχη της Τριπόλεως και τας υψηλάς κανονοφόρους του Παλαμηδείου κορυφάς.
Διακρίνομεν όμως, και το λέγομεν μετά παρρησίαν, του Έλληνος, όστις μακρόθεν έβλεπε τους
αγώνας μας, και αναγινώσκων τα κατορθώματά μας ενόμιζεν ότι αναγινώσκει μυθιστορίαν.
Διακρίνομεν τον Έλληνα εκείνον όστις εξυπόλυτος, γυμνός, πεινασμένος, εκινδύνευσε δια την
ελευθερίαν της Πατρίδος, από εκείνον, όστις ήλθε χθες εις την Ελλάδα με σκοπόν να φορολογήσῃ.
Ιδού η διάκρισης την οποίαν διαγράφομεν και την οποίαν νομίζομεν δικαιοτάτην και ιεράν.» (βλ.
Ανεξάρτητος, 20 Νοεμβρίου 1843, Εν Αθήναις 16 Νοεμβρίου, σ.239)
308
Αυτήν την διάσταση της επιχειρηματολογίας των αυτοχθονιστών την εντοπίζει και η Σκοπετέα (βλ.
Σκοπετέα, ό.π., σ.52)
309
Ανεξάρτητος, 20 Νοεμβρίου 1843, σ. 240
310
Αυτόθι, ό.π., σ. 240
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αναδειχθείσης

ως

ετεροχθονικής) εφημερίδας

Ηχώ

των Επαρχιών311. Στο

συγκεκριμένο κείμενο αναφερόταν εν περιλήψει οι θέσεις που θα υιοθετούνταν στη
συνέχεια από τις ετεροχθονικές εφημερίδες, καθώς όμως το ζήτημα δεν έχει
αποκτήσει ακόμη την οξύτητα που πρόκειται να λάβει και η αντιπαραθέσεις του
Τύπου δεν ξεκίνησαν, η Ταχύπτερος Φήμη δεν είχε πρόβλημα να εκφέρει απόψεις
υπέρ των ετεροχθόνων. Οι τόνοι της εφημερίδας πρόκειται στην συνέχεια να
ανέβουν, και συγκεκριμένα στο φύλλο της 4ης Δεκεμβρίου, του οποίου το κεντρικό
άρθρο φέρει την ονομασία «Αι κατά του Έλληνος επί ξενηλασία συκοφαντίαι»312.
Υποστηρίζεται από την Ταχύπτερο Φήμη ότι «άνθρωποι τινες» θέλουν «να
καταστραφούν αι βάσεις του δημοσίου δικαίου των Ελλήνων...και να μην υπάρχη
ουδεμία διαστολή μεταξύ των κατοίκων του βασιλείου και των νεοερχομένων εις
αυτό...». Πλέον η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι ορισμένοι, εμφορούμενοι υπό «σφαλεράς
και στρεβλής λογικής» θεωρούν ότι η διοίκηση του κράτους «πρέπει να εμπιστεύηται
εις πάντα νεοερχόμενον εις αυτό Έλληνα άμα πατήση το έδαφος της Ελλάδος και χωρίς
ν’ αποκατασταθή εις αυτήν κατά τας διατάξεις του νόμου». Η εφημερίδα καταλήγει ότι
εκείνοι που υποστηρίζουν όλα αυτά τα παράλογα αιτήματα, είναι αυτοί που
κατηγορούν τους υπερασπιστές των νόμων (του 1822, οι οποίοι προβλέπουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα για πέντε χρόνια προκειμένου να εκλεγεί κάποιος ως
Πληρεξούσιος) ως ξενηλάτες313. Η εφημερίδα, καθ’ όλη την έκταση του άρθρου θα
αντικρούσει με ένταση τον χαρακτηρισμό της ξενηλασίας γι’ αυτούς που αντιτίθενται
στην εκλογή των μη αυτοχθόνων πληρεξουσίων. Η κύρια επιχειρηματολογία της
311

Έτσι η Ταχύπτερος Φήμη θα αναπαράγει και το εξής απόσπασμα: «εις την συγκροτηθησομένην
ήδη των Ελλήνων εθνικήν Συνέλευσιν... υπάρχουν και πληρεξούσιοι Ηπειρώται, Μακεδόνες,
Θεσσαλοί, Κρήτες, Χίοι, Ψαρριανοί και Σάμιοι˙ και η παρουσία τοιούτων Πληρεξουσίων τι άλλο
σημαίνει; Ειμή ότι αι Επαρχίαι των, αν και από ανωτέραν δύναμιν υπεχρεώθησαν ν’ αποκλεισθώσι
της ελευθέρας Ελλάδος, εμμένουν όμως πάντοτε πισταί εις το σύνθημα της επαναστάσεώς των, και
φρονούν ότι αν όχι πραγματικώς τουλάχιστον ηθικώς πώποτε δεν απεσπάσθησαν από την
ολομέλειαν του Κράτους των, και ότι αν αυταί δεν θέλουν μεθέξει της ευδαιμονίας των επαρχιών
εκείνων, όσαι ηυτύχησαν να τύχωσι της καλής μερίδος, τουτέστι της απελευθερώσεώς των,
μολαταύτα θέλουν, ωστε τα εναπομείναντα τέκνα των εντός της ελευθέρας Ελλάδος να
συνεργασθώσι και αυτά δια την ευδαιμονίαν της, και να παρασταίνωσι πάντοτε, ότι αι επαρχίαι των
αν και κατεστάθησαν γη Μαδιάμ δια την κοινήν ελευθερίαν, και αν, όχι ένεκα ανικανότητος, δεν
απαρτίζουσι και αυταί ήδη την ολομέλειαν του Ελληνικού Κράτους, αι ευχαί όμως, και των εντός της
Ελλάδος επαρχιών, και των εκτός, ήσαν και είναι πάντοται αι ίδιαι, και πεποίθασιν, ότι εκάτεροι δεν
θέλουν δυνηθή να ευτυχήσωσιν, εαν αι Σ. Δυνάμεις δεν τας ενώσωσι.» (Βλ. Ταχύπτερος Φήμη, 25
Νοεμβρίου 1843,σ.2)
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Ταχυπτέρου Φήμης εδράζεται στην επίκληση της υφιστάμενης νομοθεσίας, γι’ αυτό
και θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες της ξενηλασίας ως συκοφαντικές και άδικες314.
Μια ακόμη αναφορά κατά το 1843 στο ζήτημα των ετεροχθόνων, θα γίνει από τον
Πρωινό Κήρυκα σε άρθρο του όπου θα καταφερθεί εναντίον του, φερόμενου ως
οργάνου των Φαναριωτών, Συνταγματικού315. Εκεί λοιπόν ο Πρωινός Κήρυξ, ως
υπέρμαχος των αυτοχθόνων, θα αναπτύξει απολογητική εναντίον των αιτιάσεων των
«Φαναριωτών». Θα υποστηριχτεί λοιπόν ότι με την λέξη «ξένος» «ο ιθαγενής...εννοεί
τον ξένον του αγώνος». Άλλωστε, υποστηρίζει η εφημερίδα, «ο Χ.Χρήστος, δεν
λογίζεται από ουδένα των Ελλήνων ξένος, ο Χ.Χρήστος είναι ιθαγενικότατος διότι
προεκινδύνευσε δια την πατρίδα...»316. Η εφημερίδα θα προχωρήσει και στην πολύ
σημαντική διευκρίνιση ότι «οι Έλληνες του αγώνος δεν εννοούν αλλογενείς τους των
άλλων τόπων Έλληνας, όσοι θέλουσι να έλθωσι να συζήσωσι μετ’ αυτών
απολαμβάνοντες την κοινήν ελευθερίαν317», υπογραμμίζεται ωστόσο εμφατικά ότι οι
ομογενείς όταν έρχονται στο ελληνικό κράτος δεν έχουν τους σκοπούς που έχουν «οι
Φαναριώται και οι τούτοις όμοιοι» οι οποίοι αποσκοπούν στην κατάληψη δημοσίων
θέσεων. Ο εμπαικτικός ωστόσο χαρακτηρισμός «Φαναριώτες» φαίνεται ότι
χρησιμοποιείται με γενικευτική διάθεση. Ίσως δηλαδή να το προσέδιδαν οι
αυτοχθονιστές σε όσους από τους μη αγωνισθέντες ετερόχθονες ήθελαν να
αποκτήσουν θέσεις στο δημόσιο. Έτσι λοιπόν από τους εισερχομένους ετερόχθονες
«στοχοποιούνταν» όσοι αποσκοπούσαν σε διορισμό σε δημόσια θέση, οι υπόλοιποι
ετερόχθονες Έλληνες δεν βάλλονται. Ίσως έτσι φαίνεται ότι τα κίνητρα των
αυτοχθονιστών ήταν όχι η υπονόμευση της εθνικότητας των ετεροχθόνων (άλλο το
εαν αυτό στο τέλος συνέβη) αλλά απλώς η εξασφάλιση των δημοσίων θέσεων για
τους ίδιους. Το άρθρο του Πρωινού Κήρυκος καταλήγει στο εξής ρητορικό ερώτημα:
«Πως σας φαίνεται Κύριοι Φαναριώται και νεήλυδες, είναι αυτή ξενηλασία, διότι δεν
θα τρυγάτε τους κόπους των πτωχών αγωνιστών και αυτοχθόνων, ή είναι δικαιοσύνη,
314

Ταχύπτερος Φήμη, ό.π., σσ. 1-2
Ο Συνταγματικός υπήρξε εξαιρετικά βραχύβια εφημερίδα η οποία εκδόθηκε τον Νοέμβριο του
1843. Ο Δημάκης αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 1844 δεν συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις
εκδιδόμενες εφημερίδες. Φύλλα του δεν σώζονται σε καμία βιβλιοθήκη. (βλ. Δημάκης, ό.π., σ.158)
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Πρωινός Κήρυξ, 16 Νοεμβρίου 1843, σ.1
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Ολόκληρο το απόσπασμα έχει ως εξής: «οι Έλληνες του αγώνος δεν εννοούν αλλογενείς τους των
άλλων τόπων Έλληνας, όσοι θέλουσι να έλθωσι να συζήσωσι μετ’ αυτών απολαμβάνοντες την κοινήν
ελευθερίαν, όχι εξ εναντίας τους αναγνωρίζουσιν αδελφούς και τους αγαπώσιν εγκαρδίως, ούτοι δε
οι αδελφοί ομογενείς δεν έχουσι τον σκοπόν των συντακτών του Συνταγματικού, αυτοί δεν έχουσι
την όρεξιν να γείνωσιν Αγάδες των αδελφών των ως επιθυμούσι να κατασταθώσιν οι Φαναριώται»
(βλ. Αυτόθι, ό.π., σ.1).Εφόσον όμως οι ομογενείς δηλώνεται ότι αναγνωρίζονται ως αδελφοί
Έλληνες, προς τι η ανάγκη του διαχωρισμού σε αυτόχθονες και ετερόχθονες;
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δικαιοσύνη, και πάλιν δικαιοσύνη;»318. Στο σημείο αυτό ίσως μπορεί να καταδειχθεί
μια συνήθως κεκαλυμμένη διάσταση της συλλογιστικής των αυτοχθονιστών οι οποίοι
κατά την συζήτηση που θα ακολουθήσει στην Εθνοσυνέλευση θα ισχυριστούν ότι
υποστηρίζουν τα δικαιώματα όσων συμμετείχαν στον αγώνα χωρίς να εξετάζουν την
καταγωγή. Στην παραπάνω παρατεθείσα φράση ωστόσο υπονοείται διαζευκτική
εκφορά των όρων «αγωνιστές» και «αυτόχθονες», κάτι που δείχνει ότι ο Πρωινός
Κήρυξ δεν ενδιαφέρεται να υπερασπιστεί μόνο τα συμφέροντα των αγωνιστών αλλά
επίσης και τα συμφέροντα των αυτοχθόνων. Και εφόσον λοιπόν υπάρχει διάκριση
ανάμεσα σε αγωνιστές και σε αυτόχθονες, στους αυτόχθονες προφανώς
περιλαμβάνονται και μη αγωνισθέντες (διότι αλλιώς θα αναφέρονταν μόνο οι
αγωνιστές).

Ο αυτοχθονικός (υπέρ των αυτοχθόνων) Τύπος το 1844
Ο υπέρ των αυτοχθόνων Τύπος εκπροσωπείται κυρίως από τον Ανεξάρτητο
και την Εθνική. Αυτές είναι οι εφημερίδες που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος
του έργου της υποστήριξης του δικαίου των αυτοχθόνων. Ο Πρωινός Κήρυξ, αν και
είχε αρκετές αναφορές στα φύλλα του το 1843 για το ζήτημα των αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων, κατά την διάρκεια της συζήτησης για το ζήτημα στην Εθνοσυνέλευση
οι παρεμβάσεις του ήταν πολύ περιορισμένες.

Ο Ανεξάρτητος στα άρθρα του

από την έναρξη του 1844 έχει αρκετές σποραδικές αναφορές στους «νεήλυδες», όπως
στο άρθρο «Η Σπουδαρχία» της 12ης Ιανουαρίου319, όπου αποδίδεται στους νεήλυδες
η καταχρηστική κατοχή δημοσίων αξιωμάτων. Το πρώτο άρθρο στο οποίο η
εφημερίδα ασχολείται αποκλειστικά με την ιδεολογική επίθεση εναντίον των
«νεήλυδων» είναι το επονομαζόμενο «Ο νεηλυσμός εν Ελλάδι»320. Στο άρθρο αυτό ο
Ανεξάρτητος ψέγει ως αδικία υπερτάτου βαθμού το (θεωρούμενο ως) γεγονός ότι
στην ελεύθερη Ελλάδα παραγκωνίζονται οι αγωνιστές και οι αυτόχθονες για να
προτιμηθούν οι νεήλυδες. Μάλιστα σημειώνει ότι σε καμία χώρα δεν συμβαίνει αυτό,
ούτε στην Αγγλία, ούτε και στην Γαλλία. Μονάχα στην Γαλλία, αναφέρει η
εφημερίδα, έγινε αποδεκτός κατ’ εξαίρεσιν ο (νεήλυς για την Γαλλία) Κοραής ως
«καθηγητής Ακαδημίας». Αυτό το παράδειγμα βεβαίως δείχνει ότι η εφημερίδα
318

Πρωινός Κήρυξ, 16 Νοεμβρίου 1843, σ.1
Ανεξάρτητος, 12 Ιανουαρίου 1844, Η Σπουδαρχία, σ.263
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θεωρεί ως περιλαμβανόμενους στον χαρακτηρισμό «νεήλυδες» τους μη Έλληνες,
διότι ο Κοραής, τιθέμενος ως νεήλυς της Γαλλίας είναι αλλοεθνής των Γάλλων. Άρα
ο παραλληλισμός που η εφημερίδα επιχειρεί είναι κατανοητός μόνο εαν θεωρήσουμε
ότι «νεήλυδες» είναι οι αλλοεθνείς321. Ωστόσο παρακάτω η εφημερίδα αναφέρει τους
λόγους για τους οποίους ευνοούνται (από κάποιους πληρεξουσίους) οι «νεήλυδες» κι
ένας από αυτούς είναι ότι οι νεήλυδες είναι συγγενείς κάποιων εκ των πληρεξουσίων
(άρα αυτοί οι νεήλυδες είναι ομοεθνείς). Άρα η εφημερίδα αλλού εννοεί ως νεήλυδες
τους αλλοεθνείς και αλλού τους ομοεθνείς ετερόχθονες, χωρίς να ξεκαθαρίζει κάθε
φορά σε ποιους αναφέρεται. Άλλος λόγος που ορισμένοι πληρεξούσιοι λαμβάνουν το
μέρος των «νεήλυδων», είναι κατά τον Ανεξάρτητο, το γεγονός ότι αυτοί οι ίδιοι οι
πληρεξούσιοι «μη όντες αρχήθεν αυτόχθονες, (καίτοι απ’ αρχής αγωνισθέντες) πάντοτε
τρέφουν εν μίσος ενδόμυχον κατά των αυτοχθόνων...»322. Έτσι εκτοξεύεται και η
κατηγορία του (αναίτιου;) μίσους-φθόνου εκ μέρους κάποιων ετεροχθόνων
πληρεξουσίων, που μάλιστα ήταν και αγωνισθέντες κατά την Επανάσταση, προς τους
αυτόχθονες. Ξεκαθαρίζεται πάντως από την εφημερίδα ότι στον ορισμό «νεήλυδες»
δεν εμπίπτουν οι «εξ αλλοδαπής αγωνιστές» οι οποίοι αναφέρονται εν διαζεύξει προς
τους «χαμερπείς νεήλυδες»323. Μετά την γενική αναφορά σε πληρεξουσίους που
ευνόησαν τους νεήλυδες, έρχεται και η συγκεκριμένη αναφορά σε πρόσωπα τα οποία
κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν νεήλυδες στις δημόσιες υπηρεσίες: «Πρώτος ο
κύριος Μαυροκορδάτος, πόσους νεήλυδας δεν έχει τζιράκια του εις εσωτερικάς, και
εξωτερικάς, και στρατιωτικάς, και εκκλησιαστικάς θέσεις...δεύτερος ο κύριος Κωλέττης
πόσους δεν έχωσεν εις τα πράγματα και συμπατριώτας του και οικείους του, και άλλους
εξ άλλων μερών νεήλυδας;»324. Στο τέλος του άρθρου γίνεται υπόμνηση από την
εφημερίδα της αναγκαιότητας να αποφευχθεί ξεχωριστό ψήφισμα για το ζήτημα των
«νεήλυδων» διότι πιστεύεται ότι δεν θα έχει τελικά ίδια ισχύ με Συνταγματική
πρόβλεψη και ότι θα δύναται να αλλάξει. Επίσης υπογραμμίζεται ότι δεν είναι οι
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Διότι αλλιώς πως γίνεται να παραλληλίζει τον αλλοεθνή για τους Γάλλους Κοραή με τους
ομοεθνείς για τους Έλληνες ετερόχθονες; Συνεπώς ο χαρακτηρισμός «νεήλυδες» φρονούμε ότι για
τον Ανεξάρτητο ταυτίζεται με τον όρο «αλλοεθνείς». Το πρόβλημα ωστόσο που ανακύπτει για την
μελέτη του Ανεξάρτητου είναι ότι η εφημερίδα, τουλάχιστον στην αρχή της διαπραγμάτευσης του
ζητήματος (μέχρι την εκφώνηση του λόγου του Κωλέττη), δεν χρησιμοποιεί τον όρο «ετερόχθων»
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νεήλυδες αυτοί τους οποίους η εφημερίδα κυρίως κατηγορεί, διότι αυτοί είναι λογικό
να επιζητούν να μην ισχύσει η συζήτηση της Εθνοσυνέλευσης που θα τους αποκλείει
«και χάσωσιν οι άθλιοι το βυζάκι, το οποίο ηύραν και το αρμέγουν...»325, αλλά οι
υποστηρικτές τους, οι οποίοι και τους εισήγαγαν στα ελληνικά πράγματα και οι
οποίοι μάχονται τώρα να τους διατηρήσουν. Σε ακόλουθο άρθρο του πάντως ο
Ανεξάρτητος θα τοποθετήσει τα πράγματα στην ορθή τους βάση, εκφέροντας
διατυπώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε ακόμη και κάποιος ετερόχθονας να βρει
κάτι μεμπτό. Πρόκειται για τα «Διάφορα» της 16ης Ιανουαρίου. Εκεί γίνεται αναφορά
σε «ετερόχθονες Έλληνες», όρο που φαίνεται για πρώτη φορά να αποδέχεται η
εφημερίδα. Επίσης υπάρχει η υπόδειξη προς τους Πληρεξουσίους να μην φιλονικούν
για το ποιός είναι πολίτης Έλλην, διότι αυτός ο προσδιορισμός κατά τον Ανεξάρτητο
ανήκει σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς:
«...και μη φιλονεικήτε κ.κ. Πληρεξούσιοι ποιός είναι πολίτης Έλλην και ποιός δεν είναι,
όλοι είμεθα πολίται Έλληνες όσοι, είτε εδώ εγεννήθησαν, είτε εις την Τουρκίαν, εις την
Αραβίαν, εις την Λιβύην, εις την Καλκούτταν (διότι και εκεί υπάρχουν Έλληνες) φθάνει
μόνο να είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.»326
Στη συνέχεια

ο

Ανεξάρτητος

συμπληρώνει:

«Τι

ματαιοπονείτε

κ.κ.

πληρεξούσιοι, όλοι είμεθα αδέλφια, όμως εις τας δημοσίους θέσεις πρέπει να
προτιμηθώσιν εκείνοι τους οποίους αναφέραμεν κατά τακτικήν σειράν...»327. Η σειρά
προτεραιότητας που προτείνει ο Ανεξάρτητος για την εισδοχή προσώπων σε δημόσιες
θέσεις είναι η εξής: πρώτα γα την προτίμηση στις δημόσιες θέσεις να προηγούνται οι
αγωνιστές (αυτόχθονες και μη), κατόπιν, στη δεύτερη θέση προτεραιότητας τίθενται
τα ορφανά αγωνιστών, στην τρίτη θέση προτεραιότητας είναι οι αυτόχθονες και τέλος
στην τέταρτη θέση προτεραιότητας οι «ετερόχθονες Έλληνες»328. Βλέπουμε ότι πλέον
ο Ανεξάρτητος δεν προτείνει αποκλεισμό κανενός από τις δημόσιες θέσεις, απλώς
δίνει μια ελαφριά προτεραιότητα στους αυτόχθονες έναντι των ετεροχθόνων. Στη
βάση αυτών των λεχθέντων μπορούμε να πούμε ότι η εφημερίδα δεν είναι πλέον υπέρ
της απόλυσης ετεροχθόνων αλλά απλώς υπέρ της προτεραιότητας των αυτοχθόνων
στην κατάληψη δημοσίων θέσεων. Επίσης προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η
εφημερίδα κάνει λόγο για «ετερόχθονες Έλληνες», αποδεχόμενη τον εθνισμό τους.
325
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Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και για την ορολογία «νεήλυδες» που
χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από την εφημερίδα σε προηγούμενα φύλλα, τώρα ο
Ανεξάρτητος φαίνεται ότι της αποδίδει νέο περιεχόμενο! Έτσι λοιπόν σημειώνει ότι
«εις τας δημοσίους θέσεις πρέπει να προτιμηθώσιν εκείνοι τους οποίους αναφέραμεν
κατά τακτικήν σειράν....και όχι οι νεήλυδες, νεήλυδες δε λέγομεν και εκείνους οίτινες
θέλουν να παραγκωνίσουν τους αγωνιστάς, ας είναι αυτόχθονες οι ουρανογενείς.»329.
Πλέον είναι φανερό ότι η εφημερίδα δεν ταυτίζει τους ετερόχθονες με τους νεήλυδες,
αφού στους ετερόχθονες αποδίδεται η τέταρτη θέση στη σειρά προτεραιότητας, ενώ
για τους νεήλυδες ο Ανεξάρτητος προτείνει να αποκλείονται ολωσδιόλου (άρα οι
νεήλυδες είναι πλέον και επισήμως διακριτοί από τους ετερόχθονες όσον αφορά την
ρητορική του Ανεξάρτητου). Επιπλέον, στον όρο «νεήλυδες» φαίνεται να ανήκουν,
κατά την δήλωση της εφημερίδας που παραθέσαμε, όλοι όσοι θέλουν να
παραγκωνίσουν τους αγωνιστές, ακόμη δηλαδή και οι αυτόχθονες που έχουν τέτοιες
προθέσεις!

Οι τοποθετήσεις αυτές του Ανεξάρτητου, αποτελούν ουσιαστικά μια

μεταλλαγή των προηγουμένων απόψεών του, η οποία μοιάζει αινιγματική. Πώς
γίνεται η εφημερίδα που αποτελεί το προπύργιο του αυτοχθονισμού και σφοδρότατο
υποστηρικτή του αυτοχθονισμού, να φτάσει στην εκφορά τέτοιων απόψεων (οι οποίες
δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν τίμιες ακόμη και από τους αντιπάλους); Η
απάντηση είναι απλή. Μεταξύ των προηγούμενων άρθρων της εφημερίδας και του
συγκεκριμένου μεσολάβησε κάτι που συνετέλεσε στην συνολική αναδιαμόρφωση
(απ’ οτι φαίνεται) όλης της αυτοχθονικής ιδεολογίας. Και τί ήταν αυτό που
μεσολάβησε; Ο πολύκροτος λόγος του Κωλέττη. Ο λόγος αυτός έγινε αποδεκτός από
όλες τις μεριές, και την ετεροχθονική παράταξη αλλά και την αυτοχθονική. Ο
Ανεξάρτητος μας το δείχνει καθαρά αφού στα «Διάφορα» της 16ης Ιανουαρίου, στην
συνέχεια του παραπάνω άρθρου (αποσπάσματα του οποίου σημειώσαμε) εξαίρει
ευθέως τον Κωλέττη και την ομιλία του (αλλά συνάμα και τον Μαυροκορδάτο): «Η
προχθεσινή ομιλία του κ. Κωλέττου συνεκίνησε την καρδίαν παντός ευαίσθητου
ανθρώπου, παντός Έλληνος, ούτω και η χθεσινή του κ. Μαυροκορδάτου. Ημείς
αναγκάσθημεν ως δημοσιογράφοι εις τας νυν κρισίμους περιστάσεις της πατρίδος
ενίοτε να κατακρίνωμεν τας δημοσίους πράξεις των, καθώς θέλομεν το ακολουθήση
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πάντοτε, ως Έλληνες σεβόμεθα τα άτομά των...»330. Από αυτά τα δεδομένα φαίνεται
ότι ο αντίκτυπος του λόγου του Κωλέττη υπήρξε τεράστιος. Φαίνεται σαν να δίδαξε
στο ελληνικό κοινό της εποχής πράγματα τα οποία οι Έλληνες είτε αγνοούσαν είτε
δεν τα είχαν συνειδητοποιήσει. Μόνο έτσι εξηγείται η στροφή του Ανεξάρτητου και η
αναγνώριση πλέον του εθνισμού των ετεροχθόνων. Αυτό επίσης αποδεικνύει και κάτι
ακόμη˙ ότι πολλές φορές η προαίρεση των αυτοχθονιστών (των προμάχων του
αυτοχθονισμού) δεν ήταν κακή, απλώς δεν συνειδητοποιούσαν τις συνέπειες των
λόγων τους. Μόλις ωστόσο κάποιος (εν προκειμένω ο Κωλέττης) τους έδειξε
εμπεριστατωμένα την ορθή οδό, έκαναν αποδεκτές τις απόψεις του. Βεβαίως ο
Ανεξάρτητος στην συνέχεια δεν θα αλλάξει στρατόπεδο για να πάει με τους
υπερασπιστές των ετεροχθόνων, θα συνεχίσει να μάχεται για το δίκαιο των
αγωνιστών˙ εκφραζόμενος ωστόσο στο εξής με μετριοπάθεια, και έχοντας κάνει
αποδεκτό τον εθνισμό και το ομότιμο των εκτός ελευθέρου Ελλάδας Ελλήνων, κάτι
για το οποίο πιστεύουμε ότι προηγουμένως βρισκόταν σε σύγχυση331. Το επόμενο
άρθρο του Ανεξάρτητου, που δημοσιεύεται στις 23 Ιανουαρίου332, θα βρίσκεται στο
ίδιο μήκος κύματος με τις τελευταίες δηλώσεις της εφημερίδας και την
συντελεσθείσα αλλαγή της στάσης της μετά από την εκφώνηση του λόγου του
Κωλέττη. Τώρα μάλιστα η εφημερίδα θα φτάσει στο σημείο να στηλιτεύει τον ακραίο
αυτοχθονισμό, εξ ου και ο τίτλος του άρθρου: «Ο σφόδρα Αυτοχθονισμός»333.

Ο

Ανεξάρτητος κατηγορεί τους ακραίους αυτοχθονιστές για ξενηλασία, μιλάει καθαρά
για ακόρεστο πλεονεξία τινών εκ των Πελοποννησίων. Η εφημερίδα πλέον (κατά τα
γραφόμενά της) δεν κατακυρώνει προβάδισμα στους αυτόχθονες για την απονομή
θέσεων αφού ως πρώτο κριτήριο για το «ποιοί πρέπει να καθέξουν θέσεις πολιτικάς
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εις την Ελλάδα» αναγράφει: «α. Όσοι εκ των αυτοχθόνων και μη, λαβόντες δημόσιαν
υπηρεσίαν δεν κατεχράσθησαν, και δεν εσφετέρισαν εθνικόν πλούτον»334. Βλέπουμε
λοιπόν ότι τα αιτήματα μιας από τις πιο σημαντικές αυτοχθονικές εφημερίδες δεν
περιστρέφονται τώρα προς τον αποκλεισμό των ετεροχθόνων αλλά ίσα ίσα
υποστηρίζουν την δίκαιη απονομή θέσεων ακόμη και σε μη αυτόχθονες, εφόσον
βεβαίως τις αξίζουν. Η ίδια η εφημερίδα δηλαδή προτείνει πλέον την απονομή
πολιτικών θέσεων σε ετερόχθονες! Μάλιστα η εφημερίδα ξεπερνάει και τα
αντιαυτοχθονικά έντυπα σε φραστική σαφήνεια αφού δεν ομιλεί πλέον για
ετερόχθονες και δεν χρησιμοποιεί στο συγκεκριμένο άρθρο της τον αδόκιμο αυτό
όρο, παρά αναφέρεται σε αυτόχθονες και μη αυτόχθονες (ενώ ορισμένα από τα
ετεροχθονικά

έντυπα

είχαν

συμβιβαστεί

και

χρησιμοποιούσαν

τον

όρο

«ετερόχθονες»). Τέλος να σημειώσουμε ότι στο άρθρο αυτό που καταφέρεται
εναντίον του αυτοχθονισμού, ο Ανεξάρτητος θα κατηγορήσει συγκεκριμένο
Πελοποννήσιο

πληρεξούσιο

της

Εθνοσυνέλευσης

(δεν

κατονομάζεται)

για

ξενηλασία! Κατά λέξη αναφέρεται «διατί σήμερον τόσου βαθμού ξενηλασία να εύγη
από το στόμα Πελοποννησίου Πληρεξουσίου;»335. Η πρόταση του Πελοποννήσιου
πληρεξουσίου ήταν να καταβάλλεται φόρος από όποιον θέλει να μπει στην δημόσια
υπηρεσία. Η εφημερίδα πιστεύει ότι αυτό θα ήταν ουσιαστικά ένα εμπόδιο προς τους
μη αυτόχθονες αγωνιστές οι οποίοι, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν έχουν τα χρήματα του
επιζητούμενου φόρου κι έτσι αυτομάτως θα αποκλείονται από την δυνατότητα να
εκλεγούν σε δημόσιες θέσεις. Ουσιαστικά λοιπόν οι θέσεις του Ανεξάρτητου θα είναι
προς υπεράσπιση των μη αυτοχθόνων αγωνιστών, σε αυτούς είναι αφιερωμένο το
παρόν άρθρο και υπέρ αυτών επιχειρηματολογεί, κατηγορώντας τους αυτοχθονιστές
αντιπάλους τους. Ο Ανεξάρτητος πλέον θέλει να δείξει ότι συντάσσεται σαφώς με το
δίκαιο των αγωνιστών ανεξαρτήτου καταγωγής. Επίσης δεν προτείνει κανενός είδους
αποκλεισμό των ετεροχθόνων (όπως είδαμε στο προηγούμενο φύλλο του), απλώς
ζητάει την προτεραιότητα των αγωνιστών στην απονομή των δημοσίων θέσεων. Ο
Ανεξάρτητος επιδεικνύει μια αποστασιοποίηση από την προηγούμενη ρητορική του
και την πλήρη του συμμόρφωση στις παραινέσεις του Κωλέττη (οι οποίες
εκφράστηκαν στον λόγο του). Η ευελιξία αυτή του Ανεξάρτητου να στραφεί προς
υποστήριξη αυτού που θεωρεί δίκαιο, δείχνει ότι η εφημερίδα δεν συντάχθηκε
334
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αρχικώς με τους αυτοχθονιστές για λόγους συμφερόντων αλλά επειδή είχε την
ειλικρινή πεποίθηση ότι το δίκαιο ήταν με το μέρος τους. Μόλις ωστόσο έγιναν οι
υποδείξεις του Κωλέττη (και του Μαυροκορδάτου) και η εφημερίδα διέγνωσε ότι το
δίκαιο δεν βρισκόταν στις απόψεις των αυτοχθονιστών, σπεύδει να προσαρμόσει τα
γραφόμενά της. Αυτό πιστεύουμε ότι αποδεικνύει την αδογμάτιστη αντίληψη της
πραγματικότητας που ορισμένα έντυπα (μεταξύ αυτών και ο Ανεξάρτητος)
διατηρούσαν. Άρα ο Ανεξάρτητος, όταν υποστήριζε το δίκαιο των αυτοχθόνων, δεν το
έκανε επιβουλευόμενος τους «έξω Έλληνες». Η καλή του προαίρεση αποδεικνύεται
από την στροφή που εκτελεί μετά από την αναγνώριση των θέσεων που ανέπτυξε ο
Κωλέττης. Δείχνει ότι η έγνοια της εφημερίδας ήταν να βρίσκεται όχι με την πλευρά
των αυτοχθόνων, αλλά με την πλευρά του δικαίου και της αλήθειας. Και ίσως η
στάση αυτή της εφημερίδας να αντικατοπτρίζει και την στάση πολλών Ελλήνων της
εποχής. Τί ήταν αυτό που τους ωθούσε σε υποστήριξη των αυτοχθόνων και
υποτίμηση των ετεροχθόνων (μιλάμε γι’ αυτούς που δεν το έκαναν για λόγους
συμφερόντων αλλά για λόγους πεποιθήσεων); Ήταν μάλλον η εθνική ιδεολογία της
μετεπαναστατικής εποχής η οποία τελούσε σε σύγχυση και στην οποία είχαν
εισχωρήσει νοοτροπίες και σύνδρομα αυτοχθονισμού (βλ. πρώτο κεφάλαιο). Τα
αυτοχθονικά αυτά σύνδρομα είχαν αναδειχθεί σε αξιωματικού τύπου ιδεολογήματα
τα οποία υπόρρητα εμφώλευαν σε κάθε έκφανση της εθνικής ιδεολογίας και
«δηλητηρίαζαν» τις απόψεις και την νοοτροπία των Ελλήνων οι οποίοι δεν ήταν σε
θέση να τα διαγνώσουν. Η συνειδητοποίηση και ο εξοβελισμός των συνδρόμων
αυτοχθονισμού θα ήταν μια μακρά και δύσκολη διαδικασία. Η συνειδητοποίηση
ορισμένων εκ των συνεπειών των συνδρόμων αυτοχθονισμού στον ιδεολογικό τομέα
φαίνεται ότι ξεκίνησε με τον λόγο του Κωλέττη στην Εθνοσυνέλευση. Η εντύπωση
που ο λόγος προκάλεσε έγκειται σε αυτό το στοιχείο, ότι ειπώθηκαν αλήθειες τις
οποίες πολλοί Έλληνες της εποχής δεν είχαν συνειδητοποιήσει. Η συνειδητοποίηση
των δεδομένων αυτών οδήγησε άμεσα σε απεμπόλιση των απόψεων περί
αποκλεισμού των ετεροχθόνων για την πλειοψηφία των πληρεξουσίων και
ακολούθως του λαού. Πλέον κατά των ετεροχθόνων θα ετίθεντο αυτοί που είχαν
συγκρουόμενα συμφέροντα μαζί τους, προηγουμένως όμως μια πλειοψηφία του λαού
ήταν αρνητικά διακείμενη εναντίον των ετεροχθόνων καθαρά και μόνο διότι δεν
συνειδητοποιούσαν την σημασία τους στο ζήτημα της εκπλήρωσης του οράματος της
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εθνικής ολοκλήρωσης του Γένους. Και το Γένος το 1844 βρισκόταν στην πλειοψηφία
του εκτός των απελευθερωθέντων περιοχών336.

Ένα ακόμη συμπέρασμα που

βγαίνει από την επόπτευση των δεδομένων που παρέχουν τα έντυπα της περιόδου
όπως ο Ανεξάρτητος, είναι ότι ο λόγος του Κωλέττη κυριολεκτικά προκάλεσε σεισμό
στις ελληνικές συνειδήσεις. Ο Ανεξάρτητος αναγνωρίζει την ορθότητα των θέσεων
του Κωλέττη και προσπαθεί να «επανορθώσει» για προηγούμενες θέσεις του (αφού
αφιερώνει κεντρικό άρθρο του στην στηλίτευση του αυτοχθονισμού). Η εφημερίδα
έχει κάνει μεγάλη στροφή. Αυτό βεβαίως αποδεικνύει ότι οι προηγούμενες θέσεις της
ενάντια στους ετερόχθονες βασίζονταν στην άγνοια που εν γένει επικρατούσε στον
ελληνικό χώρο και χρειαζόταν ένας ετερόχθονας Κωλέττης (Βλάχος) για να την
διαλύσει. Επίσης μέσα από την στροφή της εφημερίδας αποδεικνύεται και το
καλοπροαίρετο του Ανεξάρτητου. Κατόπιν ωστόσο των άρθρων του Ανεξάρτητου, με
τα οποία επιδεικνύεται διάθεση κατανόησης προς τους μη αυτόχθονες, η εφημερίδα
σταδιακά θα διολισθήσει σε μια αντιπαράθεση με τις εφημερίδες οι οποίες ανήκουν
στον αντι-αυτοχθονικό Τύπο, και συγκεκριμένα με τον Αιώνα και την Αθηνά.
Αγνοούμε εαν η κλιμακούμενη αυτή αντιπαράθεση ήταν που οδήγησε την εφημερίδα
σε επαναφορά των θέσεών εναντίον των «νεήλυδων» ή εαν η εφημερίδα είχε σκοπό
αυτοπροαιρέτως, μετά τα άρθρα επανόρθωσης των αρχικά ακραίων της θέσεων να
επανέλθει με διπλωματικό τρόπο πάλι σε επικρίσεις εναντίον των νεήλυδων. Πάντως
ως νεήλυδες η εφημερίδα πλέον δεν εκλαμβάνει συλλήβδην τους ετερόχθονες αλλά
μόνο τους μη αγωνισθέντες. Έχει εμπεδωθεί το μάθημα που ο Κωλέττης παρέδωσε
στην Εθνοσυνέλευση κι έτσι ο Ανεξάρτητος, ακόμη και καταφερόμενος κατά των
εκδοτών της Αθηνάς και του Αιώνος, θα αναγνωρίσει ότι «οι συντάκται των
εφημερίδων αυτών είναι αγωνισταί, και όχι νεήλυδες»337. Θεωρείται δηλαδή πλέον
απαράδεκτο από την κοινή γνώμη να κατονομάζεται ως «νεήλυς» ένας ετερόχθονας
που αγωνίστηκε. Αυτό ήταν το μήνυμα του Κωλέττη και έγινε καθολικώς αποδεκτό.
Οι ετερόχθονες που αγωνίστηκαν ήταν πλεόν στο σκεπτικό των πληρεξουσίων και
του Τύπου ισότιμοι με τους αυτόχθονες, δεν είχαν καμία απολύτως διαφορά. Εάν
μάλιστα ο Κωλέττης καθιστούσε σαφές ότι ανάμεσα στους αυτόχθονες υπήρχαν και
μη αγωνισθέντες κι αυτό θα το αποδεχόταν η κοινή γνώμη. Και τότε θα απαλειφόταν
336
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τελείως κάθε αναφορά σε καταγωγή διότι η καταγωγή θα γινόταν παραδεκτό ότι δεν
έπαιζε κάποιον ρόλο στην αξιολόγηση κάποιου. Όμως ο Κωλέττης δεν το
διασαφήνισε το σημείο αυτό, κι έτσι ο Ανεξάρτητος παραπονείται τώρα ότι οι
νεήλυδες είναι αυτοί που καταχρώνται τις θέσεις που δικαιωματικά ανήκουν στους
αγωνιστές (αυτόχθονες και ετερόχθονες). Η σωστή θέση πάντως θα ήταν ότι τις
θέσεις των αγωνιστών (ετεροχθόνων και αυτοχθόνων) τις καταχρώνται πρόσωπα
ανάξια τα οποία είτε είναι νεήλυδες αλλά είτε και αυτόχθονες. Ο Ανεξάρτητος κάνει
λόγο για νεήλυδες που εισήχθησαν στο δημόσιο κατά την Βαβαροκρατία και οι
οποίοι αριθμούν 180 πολιτικές θέσεις338 την στιγμή που οι αγωνιστές δυστυχούν. Η
εφημερίδα προσπαθεί να ανασκευάσει κάποια από τα επιχειρήματα που επικαλείται ο
ετεροχθονικός τύπος, για να πείσει την κοινή γνώμη ότι δικαιότερο είναι να
επικυρωθεί το Ψήφισμα Β΄. Έτσι λοιπόν εκφράζει τις προσδοκίες της ότι ο Βασιλιάς
θα θέσει σε ισχύ «το επικυρωθέν ήδη ψήφισμα κατά του νεηλυσμού»339 και δεν θα
υπερισχύσουν οι παραινέσεις των ετεροχθονικών εντύπων προς το Παλάτι, τα οποία
ζητούν ο βασιλιάς να μη δεχθεί το Ψήφισμα. Ο Ανεξάρτητος στέκεται και στο
επιχείρημα του Αιώνα ότι οι ομογενείς ετερόχθονες θα σταματήσουν την βοήθεια
προς το ελληνικό κράτος μόλις μάθουν την αντιμετώπιση των ετεροχθόνων
συμπατριωτών τους. Το επιχείρημα αυτό, το οποίο στοχεύει στην αφύπνιση της
αίσθησης του συμφέροντος για τους Έλληνες του ελεύθερου κράτους, ο Ανεξάρτητος
προσπαθεί να το αντικρούσει αναφέροντας:
«...με τας απειλάς ότι δεν θα μας δώσουν οι ετερόχθονες ομογενείς καμμίαν πλέον
βοήθειαν ένεκα της εκ των πολιτικών θέσεων αποβολής των νεήλυδων, ούτε βιβλία θα
έχωμεν, ούτε αστεροσκοπεία ούτε τίποτε! καλλήτερα βιβλία δεν θέλουν οι αγωνισταί
από το βιβλίον της πείνας το οποίον αναγινώσκουν όλον το ημερονύκτιον, ούτε
καλήτερον αστεροσκοπείον θέλουν από την οικίαν των της οποίας η στέγη έχουσα
μοιρίας τρύπας καθ’ όλας τας νύκτας βλέπει όλας τας κινήσεις των αστέρων˙ και τι τον
ωφελεί τον αγωνιστήν η λαμπρά βιβλιοθήκη όταν αυτός από την δυστυχίαν και την
πείνα καταπιεζόμενος δεν έχει καιρόν να μελετήση ούτε του Γαϊδάρου την φυλλάδα; Τί
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Ο αριθμός είναι μάλλον διογκωμένος, οι ετεροχθονιστές από την πλευρά τους παρουσίαζαν τον
αριθμό αυτών των θέσεων σε 30 -50, κάτι το οποίο είναι πιο μικρό από την πραγματικότητα. Η κάθε
πλευρά εμφανίζει τα νούμερα που εξυπηρετούν την επιχειρηματολογία της (βλ. Δημάκης, ό.π.,σ.162)
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τον ωφελεί τον πεινώντα αγωνιστήν το αστεροσκοπείον, εν ῳ από την πείνα, είναι
θολωμένοι οι οφθαλμοί του και δεν βλέπει ούτε του ήλιου εμπρός του; 340»
Η αντιπαράθεση του Ανεξάρτητου, την οποία αναφέραμε παραπάνω, με
εφημερίδες που τάχθηκαν υπέρ των ετεροχθόνων, θα κορυφωθεί στο φύλλο της 29ης
Ιανουαρίου, όπου υπάρχει εκτεταμένο άρθρο το οποίο αποτελεί απάντηση στο
γνωστό άρθρο του Αιώνος «Αισχρόν σιωπάν Ελλάδος όλης αδικουμένης»341. Ο
Ανεξάρτητος θα καταλογίσει στον «αλιτήριον του Αιώνος Συντάκτην» θρασύτητα ως
προς το τόλμημα της ετεροχθονικής εφημερίδας να ψέξει τους πληρεξουσίους όσον
αφορά το Ψήφισμα Β΄. Ο Ανεξάρτητος υπερασπίζεται το Ψήφισμα της
Εθνοσυνέλευσης ως ορθό και δίκαιο (αν και βεβαίως το χαρακτηρίζει ως πολλά
επιεικές και φιλάνθρωπον, εννοώντας ίσως ότι είναι υπερβολικά επιεικές). Η
εφημερίδα θεωρεί ότι με τις διατάξεις του Ψηφίσματος θα επιτευχθεί η απομάκρυνση
από την δημόσια υπηρεσία των νεήλυδων και Φαναριωτών. Η ύπαρξη «νεήλυδων»
ωστόσο στην δημόσια υπηρεσία ήταν κάτι που και ο ετεροχθονικός Τύπος είχε
αποδεχτεί. Ο Αιών στο άρθρο του είχε καταφερθεί εναντίον ορισμένων
αυτοχθονιστών Πληρεξουσίων (οι οποίοι υπέπιπταν σε γλωσσικά και συντακτικά
ολισθήματα) οι οποίοι πολύ πιθανόν να προσέκειντο στην εφημερίδα του
Ανεξάρτητου γι’ αυτό και ο Ανεξάρτητος θα αντεπιτεθεί με σφοδρότητα εναντίον του
Αιώνος προκειμένου να τους υπερασπίσει. Περισσότερο θα σταθεί στην υπεράσπιση
του Α. Λιδωρίκη, τον οποίο ο Αιώνας προσπάθησε να ειρωνευθεί. Ο Ανεξάρτητος
αντιστοίχως θα στραφεί εναντίον των «ηρώων» του Αιώνος για να αναφέρει (σε
αποστροφή του λόγου του προς τον Αιώνα) ότι η δική τους κατάρτιση δεν φάνηκε να
τους χρησιμεύει:
«Πλην κατά δυστυχίαν βλέπεις, ότι η ευγλωττία και πομπώδεις φράσεις των ηρώων σου
Αξελού, Πάϊκου και του Πετσάλη η λογική, δεν κάμνουσι την παραμικράν εντύπωσιν
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Αυτόθι, ό.π., σ. 277. Για τους ετερόχθονες ομογενείς ευεργέτες το απόσπασμα συνεχίζει «είτα οι
βοηθήσαντες και συνεισενέγκαντες εις την Ελλάδα ετερόχθονες ομογενείς εζήτησαν καμμίαν θέσιν;
Τουλάχιστον εως ώρας κανένα δεν είδαμεν, ούτε τους Ριζάρας, ούτε τους Ζωσιμάδας, ούτε τους
Σίνας να παρουσιασθούν και να ζητήσουν θέσεις πολιτικάς ή στρατιωτικάς˙ και τους νομίζομεν τόσο
φιλαδίκους ώστε όταν πληροφορηθώσι ότι οι νεήλυδες κατατρυφούν επί των ιδρώτων των
αγωνιστών, οι δε αγωνισταί περιφέρονται περιφρονημένοι και ζητούντες ελεημοσύνην, να ανεχθώσι
το τοσούτον καταχθόνιον αδίκημα; Φευ!»
341
Ανεξάρτητος, 29 Ιανουαρίου 1844, Απάντησις του άρθρου 500 αριθμού του Αιώνος,
επιγραφομένου «Αισχρόν σιωπάν Ελλάδος όλης αδικουμένης», σσ. 277-280
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ούτε εις τους πληρεξουσίους ούτε και εις το ακροατήριον...Αλλ’ όμως πόσον
ευφραδείς!»342
Στη συνέχεια καταλογίζονται στον συντάκτη του Αιώνος προσωπικές μομφές
και εκτοξεύονται εναντίον του κοσμητικά επίθετα, όπως «άθλιε», «ασυλλόγιστε»,
«Αρμένιε» κλπ. Παρατηρείται λοιπόν ότι η αντιπαράθεση μετατίθεται επί του
προσωπικού επιπέδου κι έτσι σταματάει η λογική επιχειρηματολογία για το ζήτημα
των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Ο Ανεξάρτητος στο τέλος του άρθρου του θα
αποδώσει τα εύσημα σε όσους πληρεξούσιους υποστήριξαν τους αυτόχθονες: «Τιμή
και δόξα και πάγκοινος ευγνωμοσύνη εις υμάς, ω Γρίβα, Κριζιώτη, Αναστάσιε
Λιδωρίκη, Μακριγιάννη, Ρήγα Παλαμήδη, Κορφιωτάκη, Μέγα Πάνε, Φαρμάκη,
Σωτηρόπουλε, Πρίμα και λοιποί του έθνους προστάται, οίτινες γενναία και αληθώς
ελληνικά αντετάξατε στήθη απέναντι μιας παρατόλμου και όλως αντεθνικά φρονούσης
ομάδος...»343. Φαίνεται λοιπόν χαρακτηριστικά ότι υπάρχει κάπου η αντίληψη του
οπαδισμού και της συσπείρωσης σε στρατόπεδα, κάτι το οποίο επισκιάζει την λογική
και αμερόληπτη αντιμετώπιση του ζητήματος. Σε επόμενο άρθρο του ο Ανεξάρτητος
θα επιτεθεί και εναντίον του συντάκτη της Ελπίδος: «ο δε νεήλυς εκ Φαναρίου της
Ελπίδος συντάκτης...»344. Τα περισσότερα σχόλια πλέον αφορούν το ήθος των
αντιπαρατιθεμένων και όχι το ζήτημα καθαυτό. Και από τις δύο πλευρές είναι
αποδεκτό το γεγονός ότι υφίστανται τυχοδιώκτες «νεήλυδες» αλλά και ότι δεν θα
πρέπει να αδικηθούν οι ετερόχθονες αγωνιστές. Η διαιώνιση της διάκρισης ανάμεσα
σε αυτόχθονες και μη, που κάνει το Ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης είναι η πέτρα του
σκανδάλου για τον ετεροχθονικό Τύπο. Είναι δυσδιάκριτες ωστόσο για τους
αυτόχθονες οι συνέπειες που η διάκριση αυτή θα επιφέρει, κι έτσι την θεωρούν άνευ
σημασίας. Μόνο οι ευαισθητοποιημένοι και υποψιασμένοι ετερόχθονες (οι οποίοι
αναφαίνονται και περισσότερο καταρτισμένοι) μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο
που εγκυμονεί η νομικά κατοχυρωμένη διάκριση ανάμεσα σε αυτόχθονες και
ετερόχθονες. Όμως κι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πολλά, ούτε να τοποθετηθούν
καταλλήλως, εφόσον όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο η εθνική ιδεολογία
είχε θεμελιωθεί κατά έναν βαθμό σε αυτήν την διάκριση. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο
η διάκριση αυτή να ξεριζωθεί. Οι αυτοχθονικές εφημερίδες, όχι μόνο δεν κατανοούν
τον κίνδυνο ύπαρξης αυτής της διάκρισης αλλά (συνακόλουθα) ερεθίζονται με τους
342

Αυτόθι, ό.π., σ. 279
Αυτόθι, ό.π., σ. 280
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υπερμάχους των ετεροχθόνων που φαίνονται να ζητούν πολλά αμφισβητώντας το
δίκαιο

(αλλά και γενναιόδωρο) κατά τους αυτόχθονες Ψήφισμα. Το Ψήφισμα

θεωρείται από τον αυτοχθονικό Τύπο ως η κατάλληλη λύση, έτσι κάθε διαμαρτυρία
εναντίον

του

Ψηφίσματος

εκλαμβάνεται

ως

υποκρύπτουσα

άλλου

είδους

σκοπιμότητες. Έτσι λοιπόν ο ετεροχθονικός Τύπος που επικρίνει το Ψήφισμα θα
αντιμετωπιστεί με καχυποψία και σαν να επιζητεί την άρση οποιουδήποτε
περιορισμού προς απονομή δημόσιας θέσεως. Και δεν είναι παράλογος αυτός ο
συλλογισμός των αυτοχθόνων, καθώς στην πράξη, δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει
πιο ελαστικό μέτρο αποτροπής των «νεήλυδων» από το Ψήφισμα Β΄. Γι’ αυτό και
τους αμφισβητίες και επικριτές του Ψηφίσματος Β΄ ο αυτοχθονικός Τύπος τους
αντιμετωπίζει με την καχυποψία ότι το επικρίνουν ώστε να μπορούν οι νεήλυδες να
συνεχίσουν να υφίστανται στις θέσεις τους. Και αυτή η καχυποψία (σε κάποιον
βαθμό εύλογη) του αυτοχθονικού Τύπου είναι που θα προκαλέσει και τις οξείες
αντεγκλήσεις ανάμεσα στα στρατόπεδα των ετεροχθονικών εφημερίδων και των
αυτοχθονικών. Είναι βεβαίως αλήθεια ότι και οι ετεροχθονικές εφημερίδες δεν
διετύπωσαν τις ενστάσεις τους με τόσο μεγάλη διαύγεια ώστε να φαίνεται ότι δεν
αντιτίθενται στα μέτρα του Ψηφίσματος Β΄ αλλά στην διάκριση που το ίδιο
αναγνωρίζει μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Πιθανόν να μην ήταν και εφικτό
την εποχή εκείνη της ιδεολογικής σύγχυσης να διατυπωθούν με σαφήνεια οι
ενστάσεις των ετεροχθονικών εντύπων, από την στιγμή ειδικά που το ελληνικό
κράτος επισήμως δεχόταν ως Έλληνες τους αυτόχθονες και αυτούς που αποκτούσαν
συν τω χρόνω τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Βάσει αυτής την (γενικώς αποδεκτής)
τοποθετήσεως του ελληνικού κράτους, η οποία δυσκόλευε την απάντηση στο
βασικότατο ιδεολογικό ερώτημα «Ποιοι είναι τελικά Έλληνες;», δεν είναι δύσκολο
να διαπιστώσει κανείς ότι το ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων σε εκείνη την
εποχή δεν μπορούσε όχι να λυθεί, αλλά ούτε καν να τεθεί στην ολοκληρωμένη μορφή
του και με τις προεκτάσεις που κατείχε. Και εφόσον δεν μπορούσαν να τεθούν
ολοκληρωμένα οι πτυχές και οι διαστάσεις του ζητήματος, ήταν φυσικό να επέλθουν
παρανοήσεις, καχυποψία και εν τέλει παρεξηγήσεις και οξύτατες αντιπαραθέσεις. Η
οπτική κάθε πλευράς πάντως μοιάζει να έχει την ερμηνείας της και δεν αναφαίνεται
ως αυθαίρετη. Αυτό που πιθανότατα έφταιγε για την όλη αντιπαράθεση και πολεμική
μεταξύ των εντύπων ήταν μάλλον η ιδεολογική σύγχυση εντός της επισήμου
ελληνικής εθνικής ιδεολογίας σε εκείνη την εποχή των πρώτων μεταεπαναστατικών
δεκαετιών. Τα σημεία πάντως που υπήρξε σαφής και ξεκάθαρη διατύπωση έγιναν
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καθολικώς αποδεκτά. Αυτό φαίνεται από την ομιλία του Κωλέττη (και του
Μαυροκορδάτου) οι οποίοι κατέθεσαν «άγνωστες» (μη συνειδητοποιημένες)
αλήθειες οι οποίες με το που επήλθαν στην αντίληψη των πληρεξουσίων, έγιναν
αμέσως καθολικά αποδεκτές. Αυτό διαγιγνώσκουμε λοιπόν κι εμείς ως αναγκαιότητα
για εκείνη την εποχή, την διατύπωση ευκρινών αληθειών και την «εκπαίδευση» των
διανοουμένων και του λαού στην ιστορική συνειδητοποίηση του Ελληνισμού κατά το
πέρασμα των αιώνων. Η προσπάθεια κατανόησης και καθορισμού του περιεχομένου
των όρων «αυτόχθονας» και «ετερόχθονας» , στην οποία αποδύθηκαν Πληρεξούσιοι
και Τύπος κατά την διαπραγμάτευση του θέματος το 1843-44, μοιάζει με σισύφειο
έργο από την στιγμή που δεν είναι γνωστές οι ιστορικές αλήθειες περί του ελληνικού
γένους.345

Ήταν συνεπώς αναμενόμενο η σύγχυση να διαιωνιστεί κατά την

αντιπαράθεση των εφημερίδων και η διαμάχη τους να φουντώσει, εκτρεπόμενη ενίοτε
και σε προσωπικές αντεγκλήσεις. Αυτό φρονούμε ότι γινόταν κυρίως επειδή η κάθε
πλευρά εστίαζε στα δικά της σημεία τα οποία θεωρούσε δίκαια και δεν υπήρχε η
δυνατότητα συνολικής θεώρησης από κάποια πλευρά. Ο αυτοχθονικός Τύπος επέσειε
τον κίνδυνο ανεμπόδιστης έλευσης νεήλυδων στην Ελλάδα (η ύπαρξη των οποίων
ήταν γενικώς παραδεκτή ως γεγονός, ακόμη και από το στρατόπεδο των
ετεροχθόνων) ενώ ο ετεροχθονικός Τύπος εστίαζε στην αδιανόητη διάκριση ανάμεσα
σε αυτόχθονες και μη αυτόχθονες. Η διάκριση αυτή ωστόσο ήταν η λογική συνέπεια
της μέχρι τότε κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας και δεν έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως
αίτιο αλλά ως αιτιατό των ιδεολογικών παραδοχών που επικρατούσαν. Κι εφόσον ο
ετεροχθονικός Τύπος δεν προχώρησε σε αναίρεση του αιτίου αλλά μόνο της
συνέπειας, φαινόταν ότι η στάση του ήταν μη συγκροτημένη (ίσως ανακόλουθη). Για
να πείσει δηλαδή ο ετεροχθονικός Τύπος για το αχρείαστο της διάκρισης σε
αυτόχθονες και ετερόχθονες ίσως θα έπρεπε να αμφισβητήσει μεγάλο μέρος της
εθνικής ιδεολογίας! Τότε ωστόσο οι θέσεις του θα ήταν ακόλουθες. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, οι δυνατότητες των συντακτών των ετεροχθονικών εντύπων
περιορίζονταν στην διαπίστωση της άδικης συνέπειας (διάκριση μεταξύ αυτοχθόνων
και ετεροχθόνων) της κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας και σε καμία περίπτωση στην
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Ποιοί είναι οι «αυτόχθονες Έλληνες» όταν στην επίσημη εθνική ιδεολογία παρακάμπτεται
ολόκληρη η
χιλιετής περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (ανατολικό τμήμα) και δεν
αντιμετωπίζεται ενίοτε ως μέρος της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού; Διότι πριν τον
Παπαρρηγόπουλο δεν υφίστατο συμπαγής θεωρία η οποία να τοποθετεί το κομμάτι αυτό της
ελληνικής ιστορίας στην θέση που του άρμοζε, αλλά μάλλον αποδεκτές γίνονταν οι αντιβυζαντινές
θέσεις διανοουμένων όπως ο Κοραής.
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ολική αναδόμηση των προβληματικών σημείων της ίδιας της εθνικής ιδεολογίας. Η
έλειψη αυτής της δυνατότητας καθιστούσε αναπόφευκτες τις παρανοήσεις των
γραφομένων τους και την τελική αντιπαράθεση με τους αυτοχθονιστές και τους
υποστηρικτές τους, οι οποίοι δεν έκαναν κάτι άλλο από το να ακολουθούν σε γενικές
γραμμές τις υποδείξεις της μέχρι τότε κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας.
Κλείνοντας την επεξηγηματική παρένθεση που θεωρήσαμε καλό να
παρεμβάλλουμε στην ανάλυση των αυτοχθονικών εφημερίδων, θα επιστρέψουμε
στον Ανεξάρτητο και στην συνέχεια της σχετιζόμενης με το ζήτημα των αυτοχθόνων
και ετεροχθόνων αρθρογραφίας του. Εκδίδοντας η εφημερίδα το φύλλο της 5ης
Φεβρουαρίου δεν έδειξε κάποια διάθεση να ασχοληθεί με το ζήτημα των αυτοχθόνων
και ετεροχθόνων. Στην εφημερίδα ωστόσο επεσυνάφθη και Παράρτημα, όπου εκεί
υπάρχει άρθρο346 με το οποίο ο Ανεξάρτητος επανέρχεται στο θέμα. Και πάλι το
άρθρο αυτό αποτελεί απάντηση σε άρθρο του Αιώνος, επήλθε δηλαδή ως αντεπίθεση
των συντακτών της εφημερίδας οι οποίοι ερεθίστηκαν από τα σχόλια του Αιώνος τα
οποία εξέλαβαν ως προκλητικά. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Ο Έλλην αναιδώς
κακολογούμενος υπό των παρά τούτου φιλοφρονηθέντων Νεήλυδων δια τον
αυτοχθονισμόν του». Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν τα δεινά
που επέφεραν οι νεήλυδες στο ελληνικό κράτος. Γίνεται λόγος για την πρόσληψη
νεήλυδων από τους Βαβαρούς στα πρώτα χρόνια της Βαβαροκρατίας και
υπενθυμίζεται εμφατικά ότι μεγάλος αριθμός των νεήλυδων αυτών υπηρετών των
Βαβαρών, υπήρξαν ετερόχθονες. Γίνεται μνεία στα εγκλήματα των Βαβαρών, μεταξύ
των οποίων ήταν και η απογύμνωση πολλών μοναστηριών (τα οποία οι Τούρκοι είχαν
σεβαστεί όλους τους προηγούμενους αιώνες), κατά την επιτέλεση των οποίων οι
ετερόχθονες υπάλληλοί τους παρέμεναν εν υπηρεσία, μισθοδοτούμενοι εκ των
Βαβαρών, και υπονοείται ότι καθίσταντο έτσι τρόπον τινά συνένοχοι τους. Βεβαίως ο
Ανεξάρτητος αν κι έχει δίκιο να επικρίνει την στάση αυτή ορισμένων ετεροχθόνων οι
οποίοι κατεστάθησαν υπηρέτες των Βαβαρών, δεν νομιμοποιείται να γενικεύει την
συγκεκριμένη κατηγορία εναντίον γενικά των ετεροχθόνων. Επειδή ορισμένοι
ετερόχθονες (μια μικρή μειοψηφία) δηλαδή συνεργάστηκαν με το βαβαρικό
καθεστώς, δεν μπορεί να αποδίδονται επίβουλες διαθέσεις σε όλη την ομάδα των
ετεροχθόνων. Η εφημερίδα θα φτάσει να επιτεθεί και στον Κωλέττη και τον
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Μαυροκορδάτο (τους οποίους σε προηγούμενα φύλλα εκθείασε) οι οποίοι
αναγνωρίζονται ως συνεργάτες του βαβαρισμού347.

Σε αυτό που η εφημερίδα

οπωσδήποτε μεροληπτεί, είναι όταν κατονομάζει τους κατοίκους του Φαναρίου ως
«τουρκολάτρας». Οπωσδήποτε το συμπέρασμα αυτό αποτελεί μια υπεραπλούστευση,
για την οποία η εφημερίδα δεν επιχειρηματολογεί, παρά αναφέρει ότι κατήλθαν στην
Ελλάδα για να απομυζήσουν τους πόρους της εις βάρος των αγωνιστών. Το άρθρο
καταλήγει στο συμπέρασμα «Αισχρόν σιωπάν τυχοδιωκτών Νεήλυδων αναιδώς
εξυβριζόντων τον αυτόχθονα Έλληνα»348 το οποίο αποτελεί απάντηση στον τίτλο του
άρθρου του Αιώνος «Αισχρόν σιωπάν Ελλάδος πάσης αδικουμένης». Προκαλεί
πάντως εντύπωση ότι κατά την ανάπτυξη του άρθρου δεν καταβάλλονται
προσπάθειες για να υπερασπιστεί η εφημερίδα τον αυτοχθονισμό των ντόπιων
Ελλήνων, παρά μόνο εξαπολύονται μομφές κατά των ετεροχθόνων. Η τελευταία
φορά που ο Ανεξάρτητος θα προχωρήσει σε εκτεταμένη αναφορά για το ζήτημα των
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων θα είναι στο μακροσκελές άρθρο του της 11ης
Φεβρουαρίου349. Από τα γραφόμενα του άρθρου αυτού προσωπικά συμπεραίνουμε
ότι ο Ανεξάρτητος ειλικρινά δεν κατανόησε την βαρύτητα του ζητήματος350, ειδικά
όταν διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται μέσω του ψηφίσματος να δημιουργηθεί κανενός
είδους διαίρεση. Κατ’ αρχάς ο Ανεξάρτητος θα δημοσιεύσει αυτό το άρθρο διότι
βλέπει την πλειοψηφία των εφημερίδων της Αθήνας (που είναι ετεροχθονικές) να
εκφράζονται με βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον του ψηφίσματος και να
κινδυνολογούν για διαίρεση μεταξύ των Ελλήνων. Αυτή η στάση του μεγαλύτερου
μέρους του Αθηναϊκού Τύπου προβληματίζει τον Ανεξάρτητο και γι’ αυτό συντάσσει
ένα μακροσκελέστατο άρθρο όπου και προσπαθεί να αντικρούσει τα επιχειρήματα
των ετεροχθονικών εντύπων και τις κατηγορίες εναντίον των αυτοχθονιστών. Η
πιθανότητα διαίρεσης αποκρούεται εξ αρχής από τον Ανεξάρτητο ως αναίτια και
ανύπαρκτη:
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«Ποιός ποτέ αυτόχθων εθεώρησεν ως ξένους τους Έλληνες κατοίκους των υπό τον
Οθωμανικόν ζυγόν τόπων; Ποιός δεν εύχεται την όσον ούπω ένωσιν των τόπων
τούτων με την σημερινήν Ελλάδα; Ποιός δεν εύχεται να μεταναστεύσωσι και σήμερον
εις το Ελληνικόν βασίλειον μυριάδες εξ αυτών; Ποιός δεν αγαπά και δεν ασπάζεται
τους ομογενείς μας τούτους;»351
Για τον Ανεξάρτητο λοιπόν κάθε ιδέα πιθανής διαίρεσης των Ελλήνων μεταξύ
τους αποτελεί απλώς αναίτια κινδυνολογία. Τα ερωτήματα που θέτει θέλουν να
υπογραμμίσουν την συνεκτικότητα των δεσμών των έξω Ελλήνων με τους Έλληνες
της ελευθέρου Ελλάδος. Αφού τα αισθήματα εκατέρωθεν είναι αδελφικά, τότε προς τι
η κινδυνολογία των ετεροχθονικών εντύπων περί διαίρεσης; Στα παραπάνω ρητορικά
ερωτήματα του Ανεξάρτητου δεν έχουμε παρά να παραπέμψουμε στα χωρία των
διανοουμένων της εποχής (πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια) τα οποία καταγράφουμε
στο εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Προφανώς λοιπόν ο Ανεξάρτητος
ήταν ανυποψίαστος όσον αφορά, όχι τις διαθέσεις του απλού κόσμου, αλλά τις
διαθέσεις των διανοουμένων, οι οποίοι όμως και καθοδηγούν τον ελληνικό λαό. Είναι
γνωστό ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν πληθυσμοί οι οποίοι αυτοκαθορίζονταν ως
Ρωμιοί και Ρωμαίοι. Τους Ρωμαίους όμως οι περισσότεροι διανοούμενοι της εποχής
αποφάσισαν να τους αντιμετωπίζουν ως πρώην δυνάστες. Για κάποιους
ετεροχθονικούς πληθυσμούς ωστόσο οι Ρωμαίοι θεωρούνταν ως οι πατέρες τους.
Είναι φανερό ότι οι ετερόχθονες αυτοί πληθυσμοί (πιθανώς) θα αντιμετωπίζονταν ως
κάτι το αλλότριο από τους Έλληνες του απελευθερωμένου κράτους οι οποίοι είχαν
πειστεί από τους διανοουμένους της εποχής ότι ήταν απευθείας απόγονοι του
Λεωνίδα, του Σωκράτη και των άλλων αρχαίων. Συνεπώς υπήρχαν κίνδυνοι
διαίρεσης όταν το ελληνικό κράτος επισήμως αναγνώριζε την διάκριση ανάμεσα σε
αυτόχθονες και μη αυτόχθονες. Από την στιγμή όμως που οι κίνδυνοι της διαίρεσης
δεν γίνονταν ορατοί (και είναι αυτό κάτι το φυσιολογικό, αφού απ’ ότι φαίνεται μόλις
σήμερα, δηλαδή δύο αιώνες μετά αποκτούμε ολοκληρωμένη αντίληψη του θέματος)
τότε και η διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων γίνεται αντιληπτή ως μια
επιφανειακή διαμάχη μεταξύ ομάδων με αντικρουόμενα συμφέροντα. Έτσι λοιπόν ο
Ανεξάρτητος, που ανήκει στο στρατόπεδο των αυτοχθόνων αποφασίζει να
υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτής της παράταξης, χωρίς να υποψιάζεται ότι το
ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων κατέχει πολύπλοκο και πολυδιάστατο
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υπόβαθρο. Έτσι καθ’ όλη την έκταση του άρθρου υποστηρίζεται ότι τα συμφέροντα
των ετεροχθόνων υπερίσχυσαν αυτά των αυτοχθόνων και υπονοεί ότι η ομάδα των
ετεροχθόνων, η οποία διακρίνεται και από αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη της,
δικτυώθηκε στις δημόσιες υπηρεσίες και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κρατικού
μηχανισμού˙ αναφέρεται μάλιστα ότι «τα εξ έβδομα των υπαλλήλων από του βαθμού
του διοικητού και ανωτέρω και τα τρία τέταρτα των λοιπών»352 αποτελούνται από
ετερόχθονες. Και δεν είναι απίθανο οι ισχυρισμοί αυτοί και τα στοιχεία να ισχύουν
καθώς ο Δημάκης353 χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο άρθρο του Ανεξάρτητου ως
εξαιρετικά εμπεριστατωμένο. Στους ετερόχθονες πιστώνονται επιζήμιες ενέργειες,
όπως η συμπόρευση με τους Βαβαρούς στα πρώτα χρόνια και η δανειοδότηση με
υψηλούς τόκους (τοκογλυφία). Επίσης ότι οι ετερόχθονες προτίμησαν να ζήσουν στη
δουλεία και να μην κατέλθουν στον ελληνικό χώρο που είχε επαναστατήσει για να
συνδράμουν στην Επανάσταση. Γενικώς αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία κατά
των ετεροχθόνων, όχι με σκοπό να θιγεί ο εθνισμός τους, καθότι αναγνωρίζονται κι
αυτοί από την εφημερίδα ως Έλληνες, αλλά με σκοπό να περιοριστούν τα προνόμιά
τους τα οποία θεωρείται ότι απολαμβάνουν σε βάρος της ομάδας των αυτοχθόνων. Ο
Ανεξάρτητος, όπως προαναφέραμε, υποβιβάζει το ζήτημα σε απλή διαμάχη
συμφερόντων (και το κάνει αυτό ακουσίως, διότι δεν αντιλαμβάνεται τις επιπλέον
προεκτάσεις του ζητήματος). Αυτό φαίνεται και από την διατύπωση του παρακάτω
ισχυρισμού του:
«ποίον χάσμα θέλει χωρίσει τους εντός της Ελλάδος από τους έξω ομογενείς μας; Τί
μέλλει τους κατοίκους της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Θράκης, της
μικράς Ασίας, αν ολίγοι τινές κάτοικοι των μερών τούτων δεν λάβουν υπηρεσίαν άμα
έλθουν εις την Ελλάδα, ή αν οι ελθόντες δεν λάβουν μετά δύω ή τρία έτη; Μας
υποθέττουν τόσον ολιγόνοας ή υποθέττουν τόσον ολιγόνουν την Ευρώπην να τους
πιστεύση ότι οι έξω των ορίων ομογενείς μας επιθυμούν τας δημοσίους θέσεις
αποκλειστικώς δια τους ετερόχθονας Έλληνας, όσοι ήλθαν ή μέλλουν να έλθουν εις την
Ελλάδα;»354
Έτσι λοιπόν για τον Ανεξάρτητο ένα μόνο ζήτημα υφίσταται, το ζήτημα
ποιανής ομάδας τα συμφέροντα θα εξυπηρετούνταν. Δεν αναγνωρίζει κίνδυνο
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διαίρεσης των Ελλήνων από το ψήφισμα και υποστηρίζει ότι όλες οι κινδυνολογίες
περί διαιρέσεως των Ελλήνων αποτελούν μεθοδεύσεις των ετεροχθονικών
εφημερίδων, οι οποίες προσπαθούν οι ίδιες να επιφέρουν τον διχασμό ανάμεσα στους
αυτόχθονες και τους ετερόχθονες την στιγμή που τέτοιου είδους κίνδυνος δεν
υπάρχει. Τις αιτιάσεις των ετεροχθονικών εφημερίδων περί επισημοποίησης της
διάκρισης ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες από το Ψήφισμα Β΄ τις
αντιπαρέρχεται ως μη έχουσες ουσία και ως ανυπόστατες. Απλώς δεν ασχολείται
καθόλου με την αντίκρουσή τους διότι υπάρχει μετά βεβαιότητος η πεποίθηση ότι δεν
ισχύουν και ότι τις επικαλούνται οι ετερόχθονες ως σόφισμα για να δυναμώσουν τις
θέσεις τους και για να αποφύγουν τις συνέπειες του Ψηφίσματος κι έτσι να μην
υπάρχει κανένα ανασταλτικό μέσο εναντίον τους.
Η πραγματικότητα ωστόσο δεν είναι τόσο απλή. Ναι μεν, εξετάζοντας εξ
απόψεως συμφερόντων το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων φαίνονται οι
αυτόχθονες ως αδικημένοι, αφού ετερόχθονες κατόρθωσαν να καταλάβουν τα
περισσότερα πόστα και δημόσιες θέσεις (βασιζόμενοι πολλοί από αυτούς στην
γραμματική εκπαίδευση που έλαβαν κατά τα χρόνια του Αγώνα , την ίδια στιγμή που
αυτόχθονες την στερήθηκαν λόγω της συμμετοχής τους στην Επανάσταση προς
δημιουργία του ελληνικού κράτους) και ίσως θα έπρεπε η Πολιτεία (Εθνοσυνέλευση)
με κάποιον τρόπο να ικανοποιήσει και αυτούς, από την άλλη πλευρά ωστόσο θα
έπρεπε αυτό να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο, και όχι με νομική κατοχύρωση της
διάκρισης μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Διότι η διάκριση αυτή συνιστούσε
πραγματικό κίνδυνο διαίρεσης των Ελλήνων. Η παραπάνω παραδοχή στην οποία
προβαίνουμε έχει λοιπόν δύο σκέλη, το ένα είναι η αποκατάσταση των αυτοχθόνων
και η παράσχεση και σε αυτούς προϋποθέσεων καλής διαβίωσης (διότι οι
ετερόχθονες όντως άρχιζαν να πληθαίνουν στις δημόσιες θέσεις, έστω και
αξιοκρατικά) και το άλλο σκέλος είναι η λανθασμένη διατύπωση του Ψηφίσματος (η
οποία όμως στηριζόταν στην μέχρι τότε επικρατούσα ιδεολογία και αντανακλούσε τις
διαθέσεις του επίσημου κράτους) η οποία επισημοποιούσε την διάκριση ανάμεσα σε
αυτόχθονες και μη. Ως προς το πρώτο σκέλος, ίσως υπήρχε σημαντικό μέρος του
δίκαιου στα αιτήματα που εξέφραζε ο αυτοχθονικός Τύπος, και είναι άλλωστε φανερό
ότι σε αυτή την διάσταση του ζητήματος επικεντρώθηκε ο αυτοχθονικός Τύπος. Ως
προς το δεύτερο σκέλος, ο εντοπισμός του κινδύνου διαίρεσης εντός του Ελληνισμού
ήταν μια εύστοχη παρατήρηση των εντύπων που προσέκειντο στους ετερόχθονες, και
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αντιστοίχως ο ετεροχθονικός Τύπος εστίασε σε αυτήν την διάσταση του ζητήματος
και όχι τόσο στην διεκδίκηση των συμφερόντων της ομάδας των ετεροχθόνων.
Συνεπώς λοιπόν ίσως αποδεικνύεται ότι κάθε πλευρά είχε δίκαιο, όσον αφορά την
διάσταση του ζητήματος την οποία έθιξε, εφόσον κυρίως εθίγοντο διαφορετική
διάσταση από τους αυτόχθονες-αυτοχθονικό Τύπο (τα συμφέροντα των αυτοχθόνων)
και διαφορετική από τους ετερόχθονες- ετεροχθονικό Τύπο (κίνδυνος διαίρεσης λόγω
της διάκρισης ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες). Πρέπει ωστόσο στο σημείο
αυτό να σημειώσουμε ότι η διάσταση στην οποία εστίασαν τα ετεροχθονικά έντυπα
(κίνδυνος διαίρεσης εντός του Γένους) ήταν πολύ πιο καίρια και σημαντική απ’ ότι η
διάσταση που αφορούσε απλώς τα συμφέροντα των δύο ομάδων (αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων) η οποία ήταν η επιφανειακή έκφανση του ζητήματος και στην οποία
επικεντρώθηκαν τα αυτοχθονικά έντυπα όπως ο Ανεξάρτητος.
Το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων δεν ήταν απλό στη θεώρησή
του, αλλά απ’ εναντίας πολύπλοκο. Την πολυπλοκότητα αυτή του ζητήματος (αλλά
και του τρόπου με τον οποίο το ζήτημα τέθηκε) είναι που επιτυχώς εντοπίζει η
αυτοχθονική εφημερίδα Πρωινός Κήρυξ. Αν και η εφημερίδα αυτή δεν φείσθηκε
σχολίων και δημοσιευμάτων κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης του ζητήματος
από τον Τύπο το 1843, στη συνέχεια αλλάζει στάση και γίνεται εξαιρετικά
επιφυλακτική στην διατύπωση απόψεων επί του ζητήματος. Ίσως ήταν ο λόγος των
ετεροχθονικών εντύπων, ίσως η ομιλία του Κωλέττη στην Συνέλευση ή ίσως ακόμη η
μη ευκρινής διατύπωση του Ψηφίσματος (την οποία η εφημερίδα θα επικρίνει σε
άρθρο της) τα αίτια που οδήγησαν τον Πρωινό Κήρυκα να διατηρήσει μια στάση που
θυμίζει ουδετερότητα. Αρχικά η εφημερίδα ανέφερε ότι επιφυλασσόταν να προβεί σε
σχόλια για το θέμα μέχρι να βγει το πόρισμα της Εθνοσυνέλευσης, ενώ κατόπιν του
Ψηφίσματος υποστηρίχθηκε ότι η ορολογία προκαλούσε σύγχυση και γι’ αυτό και
δεν ήταν δυνατή η διατύπωση απόψεων επί του περιεχομένου του. Συνεπώς ο
Πρωινός Κήρυξ, αν και φάνηκε αρχικά (1843) ως ένας από τους πιο ένθερμους
υποστηρικτές του δικαίου των αυτοχθόνων, στη συνέχεια συνειδητοποιεί ότι το
ζήτημα δεν είναι τόσο απλό όσο φαινόταν στην αρχή, και ότι δεν εξαντλούνταν στην
εκτόξευση κατηγοριών εναντίον των «νεήλυδων» και των «Φαναριωτών», αλλά
κατείχε και επιπλέον διαστάσεις. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ήταν αυτό που έστρεψε
τον Πρωινό Κήρυκα σε σκεπτικισμό απέναντι στις πάγιες θέσεις των αυτοχθόνων σε
σημείο που να μην τις χρησιμοποιεί πλέον και να τίθεται ο ίδιος σε σχετική
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ουδετερότητα, οφείλουμε πάντως να του αναγνωρίσουμε οξυδέρκεια και σοφή
αντιμετώπιση της κατάστασης αφού με κάποιον τρόπο διείδε και αντιλήφθηκε την
πολυπλοκότητα του ζητήματος και έκρινε ότι τα δεδομένα που βρίσκονταν στην
διάθεσή του δεν του επέτρεπαν να διατυπώσει κρίσεις για το ζήτημα των αυτοχθόνων
και ετεροχθόνων. Συγκεκριμένα, μη έχοντας δημοσιεύσει ο Πρωινός Κήρυξ κάποιο
σχετικό με το ζήτημα άρθρο μέσα στο 1844, δηλώνει στο φύλλο της 19ης Ιανουαρίου
1844355 ότι ανέβαλε την έκδοση του φύλλου του (το προηγούμενο άλλωστε είχε
εκδοθεί στις 7 Ιανουαρίου) διότι περίμενε την αποπεράτωση της συζήτησης «του περί
ιθαγενείας

Άρθρου

αποτελέσματα

357

του

Συντάγματος»356

ώστε

να

κοινοποιήσει

και

τα

. Μια μικρή και σύντομη αναφορά στο ζήτημα των αυτοχθόνων και

ετεροχθόνων γίνεται από τον Πρωινό Κήρυκα εμμέσως στα «Διάφορα» του
παραπάνω αναφερθέντος φύλλου. Στο απόσπασμα αυτό μπορούν να γίνουν
αντιληπτές και οι αυτοχθονικές καταβολές της εφημερίδας, οι οποίες όμως δεν την
οδήγησαν στο να παραθέσει άλλα σχόλια επί του θέματος παρά μόνο τα παρακάτω:
«Η Αστυνομία νομίζομεν, ότι πρέπει να λάβη μέτρον κατά τινών επίτηδες
περιτρεχόντων την πόλιν, τα καφφενεία και όλα τα συχναζόμενα μέρη και κηρυττόντων
εις τους απλουστέρους, ότι οι ιθαγενείς θα διώξωσιν εντεύθεν τους άλλους άλλων
μερών Έλληνας˙ οι τοιούτοι μάλιστα πληροφορούμεθα ότι είναι βαλμένοι από
υπαλλήλους δια να φέρωσι ταραχάς και διαιρέσεις...»358
Το τελευταίο άρθρο του Πρωινού Κήρυκα (όσον αφορά το ζήτημα των
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων) σχετίζεται με τις διατάξεις του Ψηφίσματος Β΄, για τις
οποίες κατατίθενται αιχμηρά σχόλια όσον αφορά την πολυπλοκότητα της διατύπωσής
τους. Η εφημερίδα δηλαδή δεν προβαίνει σε σχολιασμό του περιεχομένου του
Ψηφίσματος Β΄, αλλά μόνο της μορφής του. Ουσιαστικά λοιπόν δεν γίνεται φανερή η
θέση της εφημερίδας απέναντι στις διατάξεις του Ψηφίσματος, παρά μόνο
αναδεικνύεται η δυσαρέσκειά της για το δυσνόητο της διατύπωσής του, η οποία
355

Πρωινός Κήρυξ, 19 Ιανουαρίου 1844, σ.1
Η εφημερίδα λοιπόν αντιμετωπίζει το Ψήφισμα Β΄ ως «άρθρο περί Ιθαγενείας», αν και η
Συνέλευση δεν το ψήφισε ως τέτοιο. Ωστόσο η αναφορές των διατάξεων του Ψηφίσματος σε
«αυτόχθονες κατοίκους» οδηγούσαν σε τέτοιου είδους συμπεράσματα.
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Επιπλέον πρέπει να σημειώσουμε για τον Εθνικό Κήρυκα ότι και κατά τον μήνα Φεβρουάριο η
εφημερίδα διέκοψε την κυκλοφορία της για 20 περίπου μέρες, γεγονός για το οποίο και
ας
απολογείται στο φύλλο της 22
Φεβρουαρίου (αναφέρεται ότι ένας από τους κυριότερους λόγους
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μοιάζει με γρίφο.359 Θεωρείται ότι η γλώσσα του Ψηφίσματος περιέχει διφορούμενες
φράσεις, διανθισμένες με πολλά αρνητικά μόρια είτε ελλιπείς ως προς τα ρήματα που
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επεξηγηματικά σε κάποια χωρία. Ο Πρωινός Κήρυξ
θα υπογραμμίσει επιπροσθέτως και την αναγκαιότητα του να είναι το σύνολο των
Συνταγματικών προβλέψεων κατανοητό ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το
Σύνταγμα ως πραγματικό θεμέλιο του εκάστοτε έθνους. Η κατάδειξη της περίπλοκης
γλωσσικής διατύπωσης του Ψηφίσματος από τον Πρωινό Κήρυκα κατείχε την θέση
συμπεράσματός της εφημερίδας επί του θέματος των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων,
καθώς στην κατακλείδα του τελευταίου άρθρου της επισημαίνει ότι στη συνέχεια θα
μπει «εις σπουδαιώτερα ζητήματα, το περί βουλών και διαδοχής...»360. Ίσως λοιπόν η
εστίαση τελικά του Πρωινού Κήρυκος στην γλωσσική διατύπωση του Ψηφίσματος Β΄
να ήταν κι ενός είδους υπεκφυγή από την υποχρέωση του να λάβει η εφημερίδα θέση
επί του περιεχομένου του Ψηφίσματος. Είδαμε ότι η εφημερίδα μέσα στο 1843
ασχολήθηκε με το ζήτημα, ωστόσο στην συνέχεια έπαυσε να το σχολιάζει. Εαν
δεχτούμε ότι η εφημερίδα συνειδητοποίησε την πολυπλοκότητά του ζητήματος και
γι’ αυτό κατέστη επιφυλακτική στην εκφορά εν γένει κρίσεων αφορώντων τους
αυτόχθονες- ετερόχθονες, θα ήταν μια σοφή και διπλωματική επιλογή από μέρους της
το να αποφύγει να καταθέσει κρίσεις για την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης και να
περιοριστεί απλώς στον σχολιασμό και την κριτική της γλώσσας και της συντακτικής
διατύπωσης του Ψηφίσματος με το οποίο η Εθνοσυνέλευση εξέφρασε την βούλησή
της.
Μια πολύ χαρακτηριστική εφημερίδα της παράταξης που τάχθηκε εν γένει
υπέρ του δικαίου των αυτοχθόνων, ήταν η Εθνική. Η Εθνική πρέπει να σημειώσουμε
ότι ξεκίνησε την κυκλοφορία της στις αρχές του Φεβρουαρίου του 1844, ως εκ
τούτου δεν συνεισέφερε στις συζητήσεις και διενέξεις του Τύπου κατά το 1843.
Επίσης δεν βρισκόταν υπό έκδοση κατά τον Ιανουάριο του 1844, όταν και γινόταν οι
συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση για το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων,
οπότε και δεν μπόρεσε να σχολιάσει τα τεκταινόμενα κατά τον χρόνο που συνέβησαν.
Η μη σύμπτωση χρονικά ωστόσο με τις συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση δεν φάνηκε
να αποτέλεσε εμπόδιο για την Εθνική, αφού η εφημερίδα, έστω και μέσα στον
Φεβρουάριο και τον επελθόντα Μάρτιο, θα αφιερώσει εκτεταμένα άρθρα από τα
359
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φύλλα της στο ζήτημα. Η Εθνική υπήρξε από τις εφημερίδες οι οποίες τοποθέτησαν
το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων στο επίκεντρο της προσοχής τους για
ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και επιπλέον αναλώθηκε σε έντονες αντιπαραθέσεις
και προστριβές με έντυπα του ετεροχθονικού Τύπου.

Η Εθνική θα υποστηρίξει

ότι στρέφεται μόνο κατά των «νεήλυδων» και όχι (εν γένει) κατά των
ετεροχθόνων361, ωστόσο δεν καθιστά η εφημερίδα σαφές το πως αντιλαμβάνεται τη
διαφορά ανάμεσα σε νεήλυδες και ετερόχθονες, οπότε ο αναγνώστης μπορεί να
βρεθεί σε σύγχυση (διότι ακόμη και οι «νεήλυδες» μπορούν να είναι ετερόχθονες). Η
εφημερίδα επανειλημμένως υποστηρίζει ότι τίθεται κατά των «νεήλυδων» και όχι
κατά των ετεροχθόνων, διότι τους δεύτερους τους θεωρεί ομογενείς και όχι ξένους362.
Τελεί άρα μάλλον η Εθνική υπό την επιρροή του λόγου του Κωλέττη και του
αντίκτυπου που ο λόγος προκάλεσε, και προσπαθεί να κατοχυρωθεί εναντίον
οιασδήποτε κατηγορίας για ξενηλασία. Θεωρεί δε η ίδια ότι, επισημαίνοντας την
διαφοροποίηση ανάμεσα σε νεήλυδες και ετερόχθονες (την ύπαρξη των πρώτων δεν
την αρνούνται και τα φιλο-ετεροχθονικά έντυπα), μπορεί να συνεχίσει να επιτίθεται
στους νεήλυδες αλλά και στις εφημερίδες που πιστώνουν από την μια στους
αυτοχθονιστές «ξενηλασία» και από την άλλη στο Ψήφισμα ότι προκαλεί κίνδυνο
διαίρεσης ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες. Η Εθνική θα δημοσιεύσει τρία
άρθρα στα τρία πρώτα φύλλα της, με τον ίδιο τίτλο: «Αι φωνασκίαι των νεήλυδων»,
τα οποία θα ονομαστούν ως Α΄, Β΄ και Γ΄. Στο πρώτο από αυτά η εφημερίδα θα
προχωρήσει σε περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα και της
πορείας προς την Εθνοσυνέλευση. Όταν θα φτάσει στην έκδοση του Ψηφίσματος Β΄
από την Συνέλευση, θα αναφερθεί στις αντιδράσεις των ετεροχθονικών εφημερίδων,
τις οποίες εκλαμβάνει ως ακραίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από την Εθνική ότι
μόλις οι πληρεξούσιοι προχώρησαν στην έκδοση του Ψηφίσματος «...αμέσως ως
λέοντες ορυόμενοι επιπίπτουσι κατ’ αυτών οι συντάκται του Αιώνος, Αθηνάς, Φίλου
του Λαού, Ελπίδος, κ.τ.λ. και ως να έπραξαν εσχάτης προδοσίας έγκλημα, εξετόξευσαν
ως εκ συνθήματος όλοι, τόσα κατά των πληρεξουσίων, τόσα κατά του έθνους, τόσα
κατά των Πελοποννησίων, τόσα κατά των Στερεοελλαδιτών, τόσα κατά των
Νησιωτών...»363. Επίσης εναντίον των ετεροχθονικών εντύπων η Εθνική αναφέρει ότι
«συγχύσαντες τους νεήλυδας μετά των αγωνιστών παντός τόπου και πάσης
361
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επαρχίας...διεσάλπισαν τοσαύτα ψεύδη, όσα μήτε ο πλέον θανάσιμος εχθρός της
Ελληνικής γης ήθελε διασαλπίσει χαιρεκακών»364. Αυτές τις συκοφαντίες είναι που
δηλώνει η Εθνική ότι πρόκειται στα επόμενα φύλλα της να ανασκευάσει. Στο άρθρο
της 6ης Φεβρουαρίου365, που αποτελεί την συνέχεια του προηγούμενου ομότιτλου
άρθρου της Εθνικής (Φωνασκίαι των Νεήλυδων, άρθρον Β΄), η εφημερίδα θα
επιχειρήσει υπεράσπιση «του σωτηρίου τούτου ψηφίσματος» (Ψήφισμα Β΄) στο οποίο
οι πληρεξούσιοι του Έθνους επέδειξαν την ηπιότητα, την ευγένεια και την
γενναιοψυχία τους. Προκειμένου να το επιτύχει αυτό η Εθνική θα προβεί σε μια
σύντομη ιστορική αναδρομή στα χρόνια του Βαυαρισμού όπου και διαπιστώνει την
έλευση «του σμήνους των Φαναριωτών και των νεήλυδων». Υποστηρίζεται ότι οι
νεήλυδες απετέλεσαν πηγή δεινών για το νέο κράτος (μεταξύ άλλων αναφέρονται
σπατάλες και καταχρήσεις366) και πως «ζητούν να μετασχηματίσουν Δακίαν την
Ελλάδα και κατασβέσουν το μέλλον της»367. Γίνεται και υπόμνηση στην στάση που
κρατούν τα έντυπα της αντίπαλης παράταξης, επονομαζόμενα ως «εφημεριδογραφία
του Φαναρίου» και τα οποία θεωρείται ότι παραβλέπουν την γενναιοδωρία του
Ψηφίσματος το οποίο παραχωρεί δικαιώματα στους ίδιους εκείνους νεήλυδες που
προκάλεσαν τα προαναφερθέντα δεινά. Ωστόσο στο τέλος της επιχειρηματολογίας
της η Εθνική θα προβάλει και την υπόθεση ότι ακόμη κι αν για τις κατηγορίες που
απέδωσε στους νεήλυδες, αυτοί είναι αθώοι και μόνοι ένοχοι αναφαίνονται οι
Βαυαροί, ακόμη και τότε, καταλήγει η εφημερίδα, «δεν είναι και δικαιότατον να
απομακρυνθώσι προς ολίγον, δια ν’ αντικατασταθώσιν από άλλους;»368. Η παραδοχή
αυτή της Εθνικής

είναι που παραπέμπει πιθανώς στο συμπέρασμα ότι για τους

αυτοχθονιστές (και τον αυτοχθονιστικό Τύπο) η όλη αντιπαράθεση μεταξύ
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων αναγόταν σε απλή σύγκρουση συμφερόντων και όχι σε
κάτι άλλο, αφού ακόμη και στην περίπτωση που εκλαμβάνονται ως αθώοι οι
νεήλυδες για την προηγούμενη διαγωγή των Βαυαρών, και πάλι ωστόσο θα πρέπει να
απομακρυνθούν για λίγο από τις θέσεις τους ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τους
αυτόχθονες. Η Εθνική εν τέλει δεν παραδέχεται καμία δημιουργία διαίρεσης μεταξύ
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αυτοχθόνων και ετεροχθόνων369, την θεωρεί μάλιστα ως επίπλαστη και μηχανευθείσα
υπό των «Φαναριωτικών εντύπων», η μόνη διχοτομία την οποία η εφημερίδα
παραδέχεται είναι αυτή ανάμεσα σε αγωνιστές και νεήλυδες:
«Τουναντίον ο σπόρος της διχοτομίας εις αγωνιστάς και νεήλυδας, και ουχί εις
αυτόχθονας και ετερόχθονας, ως διακηρύτετε, τον οποίον με τας ιδίας σας χείρας
εσπείρατε, θέλει βλαστήσει, και θέλει έλθει καιρός να θερισθή. Το έθνος δεν σας
υποφέρει πλέον εις τας υπηρεσίας!....»370
Το ζήτημα βρίσκεται στο εαν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα θέτει η Εθνική.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αυτόχθονες και
ετερόχθονες, για αυτόχθονες όμως είναι που μιλάει το Ψήφισμα Β΄, αποκλείοντας
συνάμα τους μη αυτόχθονες. Η διάκριση που κάνει το Ψήφισμα είναι ανάμεσα σε
αυτόχθονες και μη αυτόχθονες, έτσι λοιπόν η Εθνική φαίνεται πως ακουσίως ή
εκουσίως υποπίπτει σε ανακρίβεια μη θέλοντας (ή μη μπορώντας) να διακρίνει την
αναφορά σε αυτόχθονες που κάνει το Ψήφισμα Β΄. Παρόμοιες θέσεις θα εκφράσει η
Εθνική και στο επόμενο άρθρο της (9 Φεβρουαρίου) με τίτλο «Παραλογισμοί», το
οποίο αποτελεί απάντηση προς τα δημοσιεύματα του Συντάκτη της Ελπίδος. Η
Εθνική αντιλαμβάνεται ότι οι ενστάσεις της Ελπίδος αφορούν κυρίως τον
χαρακτηρισμό αυτόχθονες και ετερόχθονες ο οποίος επισημοποιήθηκε με το Ψήφισμα
Β΄, κι έτσι λοιπόν τις ενστάσεις αυτές είναι που προσπαθεί να αποκρούσει. Επί λέξει
οι παρατηρήσεις της Εθνικής κατατίθενται ως εξής:
«Είναι παράδοξος τη αληθεία η διαγωγή του Συντάκτου της Ελπίδος! Αι λέξεις
αυτόχθων και ετερόχθων κατήντησαν το σκάνδαλον της κεφαλής του, ημέραν και νύκτα
ως φαντάσματα περιέρχονται τριγύρω του και δεν του αφίνουν ανάπαυσιν, ανώ αυταί
αντικείμενον ποτέ της συζητήσεως δεν έγειναν εντός της Συνόδου των
Πληρεξουσίων, ως πας ευσυνείδητος και πληρεξούσιος και ακροατής δύναται να
ομολογήση.»371
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των «νεήλυδων» είναι που στρέφεται: «το έθνος....κατά των συναδέλφων ομογενών και
συναγωνιστών του, ουδεμίαν έχει μνησικακίαν, δια μόνους υμάς τους νεήλυδας έγινε το
σκάνδαλον...»(Βλ. Η Εθνική, 6 Φεβρουαρίου 1844, Φωνασκίαι των νεήλυδων, Άρθρον Β΄, σ.2).
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Η Εθνική, 6 Φεβρουαρίου 1844, Φωνασκίαι των νεήλυδων, Άρθρον Β΄, σ.2 (η υπογράμμιση δική
μας)
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Η Εθνική λοιπόν, αφήνει να εννοηθεί ότι οι προβληματισμοί της Ελπίδος περί
της ύπαρξης και διαιώνισης των όρων αυτόχθονες και ετερόχθονες είναι εκτός
πραγματικότητας

και

αποτελούν

κινδυνολογίες,

καθώς

η

συζήτηση

στην

Εθνοσυνέλευση δεν περιεστράφη γύρω από αυτούς τους όρους. Η θέση ωστόσο αυτή
της Εθνικής δύναται να ελεγχθεί για άλλη μια φορά ως ανακριβής, καθώς μέσα στο
ίδιο το Ψήφισμα Β΄ ευρίσκεται αυτούσιος ο όρος «αυτόχθονες». Συνεπώς η Ελπίς
δικαιούται να προβληματίζεται και να ανησυχεί για την εισαγωγή και επισημοποίηση
νομικά του όρου «αυτόχθονες», καθώς και για τις συνέπειες που η αναγνώριση και
κατοχύρωση του όρου αυτού μπορεί να επιφέρει. Η Εθνική από την πλευρά της
σκοπίμως ή μη (δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε εύκολα, διότι εαν υποστηρίξουμε
ότι σκοπίμως η Εθνική υποβάθμιζε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα τότε θα έπρεπε να της
αποδώσουμε και κακή προαίρεση, αυτό ωστόσο δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα και
αβίαστα να προκύψει μελετώντας την συνολική δομή της εφημερίδας) προσπαθεί να
υποβαθμίσει το ζήτημα των όρων «αυτόχθονες» και «ετερόχθονες» αναφέροντας ότι
οι επισημάνσεις και αιτιάσεις της Ελπίδος είναι άνευ περιεχομένου κινδυνολογίες. Η
Ελπίς ωστόσο έχει δίκιο να διαμαρτύρεται, καθώς το ζήτημα της εισαγωγής του όρου
«αυτόχθονες» ήταν σοβαρό και επιδεχόταν της αναλόγου προσοχής εκ μέρους του
Τύπου. Η Εθνική το υποβάθμισε ως ζήτημα, πολύ πιθανόν όμως αυτό να συνέβη διότι
η αυτοχθονική αυτή εφημερίδα αγνοούσε την σημαντικότητα του και ειλικρινώς το
θεωρούσε ως επουσιώδες. Η ανακρίβεια δηλαδή την οποία μεταφέρει, ότι η
Συνέλευση δεν ασχολήθηκε με αυτούς τους όρους (αυτόχθονες και ετερόχθονες),
μπορεί να αποτυπώνει την πραγματική και ειλικρινή πρόσληψη των γεγονότων εκ
μέρους της Εθνικής, ότι δηλαδή, θεωρώντας το θέμα ως επουσιώδες δεν μπόρεσε να
δει την πραγματική του διάσταση και εξέλαβε ως δεδομένο το ότι η Εθνοσυνέλευση
δεν ασχολήθηκε με εκείνους τους όρους. Πάντως το ζήτημα αυτό, που η Εθνική
εκλαμβάνει ως επουσιώδες, αποτελούσε τον πυρήνα της προβληματικής των
ετεροχθονικών εντύπων (όπως η Ελπίς). Το γεγονός αυτό δείχνει την διαφορά οπτικής
ανάμεσα στα αυτοχθονικά και ετεροχθονικά έντυπα, καθώς τα πρώτα εστιάζουν σε
άλλες διαστάσεις του ζητήματος που η Εθνοσυνέλευση συζήτησε (συμφέροντα
αυτοχθόνων και υπεράσπισή τους) και σε άλλες τα δεύτερα (ανησυχία και
προβληματισμός επί της επισημοποίησης του όρου «αυτόχθονες»). Στη συνέχεια του
προαναφερθέντος άρθρου η Εθνική θα καλέσει την Ελπίδα να σταματήσει «να
καταφέρεται εναντίον ψηφίσματος το οποίον οι αυτόχθονες και μετανάσται, όλοι οι
αγωνισταί συνέταξαν, και συνέταξαν παμψηφεί˙» καθώς «ο χρηστός πολίτης πρέπει να
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σέβηται τους νόμους εκείνους όσους έθνος ολόκληρον καθιεροί, άλλως μυκτηρίζων
αυτούς, ενσπείρει την αναρχίαν, την διαίρεσιν, υποθάλπει άγρια πάθη εντός των
σπλάγχνων της πατρίδος....»372. Καλείται λοιπόν η Ελπίς (και γενικότερα ο Τύπος,
«όστις είναι η ηχώ της εθνικής θελήσεως» κατά την Εθνική) να συμμορφωθεί σε αυτό
που θεωρείται ως απόφαση και έκφραση της βούλησης του Έθνους (μέσω των
πληρεξουσίων στην Εθνοσυνέλευση), δηλαδή στο Ψήφισμα Β΄. Στο τέλος πάντως
του παρόντος άρθρου, η Εθνική θα σπεύσει να δηλώσει σαφώς τις διαθέσεις της υπέρ
των ετεροχθόνων, ώστε να διαφανεί ότι δεν τίθεται εναντίον τους, παρά μόνο
εναντίον στα έντυπα (όπως η Ελπίς -τα έντυπα δηλαδή τα οποία η Εθνική συχνά
αποκαλεί ως «Φαναριώτικα») τα οποία θεωρεί ότι προβάλλουν το θίξιμο της
εθνικότητας των ετεροχθόνων ως πρόφαση προκειμένου να επιτεθούν και να
αναιρέσουν το Ψήφισμα Β΄ το οποίο και αποτελεί το μόνο εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη
εισδοχή νεήλυδων στις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν η Εθνική θα δηλώσει:
«δεν έχομεν σκοπόν να στήσωμεν εντός μιας μόνης και αδιαιρέτου κοινωνίας την
έριδα, να διαχωρισθώμεν αλλήλους, να διαιωνίσωμεν τις λέξεις Πελοποννήσιος,
Στερεοελλαδίτης, Θετταλός, Χίος, Μακεδών˙ κτλ. Θέλομεν να ακούεται πανταχού η
λέξις, η γλυκεία λέξις, συμπολίται, να συγχωνευθώμεν να συναδελφοθώμεν˙ η ιδέα του
σκανδάλου ας λείψει μακριά από ημάς˙»373
Στο ίδιο φύλλο με το προηγούμενο άρθρο («Οι παραλογισμοί»), η Εθνική θα
δημοσιεύσει επιπλέον το τρίτο κατά σειρά από τα άρθρα με τίτλο «Αι φωνασκίαι των
νεήλυδων»374. Στο άρθρο αυτό θα επιρρίψει στους Φαναριώτες κοντά στα άλλα και
ευθύνες για την εμφύλια διαμάχη κατά τα χρόνια του αγώνα, αφού υποστηρίζει ότι θα
στηνόταν η ελληνική σημαία «εις τον Ναό της Αγίας Σοφίας, εαν η Φαναριωτική
ραδιουργία...το Φαναριωτικόν ζιζάνιον δεν κατακερμάτιζε τα σπλάγχνα μας, με τον
σκληρόν της έριδος και αλληλοσφαγής πέλεκυν...»375. Η Εθνική πάντως, αν και
εφημερίδα που υποστηρίζει το δίκαιο των αυτοχθόνων, σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να της πιστωθεί ότι εμφορείται ή επηρεάζεται από σύνδρομα αυτοχθονισμού.
Η μη χρήση του όρου «ετερόχθονες» για ένα μεγάλο διάστημα, αποδεικνύεται ότι
γίνεται όχι επειδή θεωρεί η Εθνική όλους τους ετερόχθονες ως δυνάμει νεήλυδες,
αλλά επειδή αντιλαμβάνεται τον χαρακτηρισμό «ετερόχθονες» ως αδόκιμο (κάτι που
372
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πραγματικά ισχύει, και είχε άλλωστε επισημανθεί και από τις «φιλο-ετεροχθονικές»
εφημερίδες). Η Εθνική αποδέχεται κατηγορηματικά τον εθνισμό όλων των εκτός του
ελληνικού κράτους Ελλήνων, και δεν έχει πρόβλημα να το καταθέσει:
«Σεις δε ω λείψανα του αγώνος Σουλιώται, Ηπειρώται, Μακεδόνες, Κρήτες, Σάμιοι,
Χίοι κλπ. όσοι μακράν της αποτεφρωμένης πατρίδος σας νοσταλγείτε, και την
ευδαιμονίαν της κοινής πατρίδος επιθυμείτε, συλλογιζόμενοι το μέλλον μας, εις το
οποίον 8.000.000 ομόθρησκοι Έλληνες επερείδονται...»376
Η Εθνική θεωρεί ως δεδομένο ότι οι εκτός Ελλάδας ομόθρησκοι είναι
Έλληνες και δεν μπορεί να διακρίνει τον κίνδυνο που επισημαίνουν οι ετεροχθονικές
εφημερίδες (και ο Μαυροκορδάτος στην συζήτηση της Εθνοσυνέλευσης) ότι ίσως
αμφισβητηθεί ο εθνισμός τους. Εφόσον λοιπόν η Εθνική γνωρίζει ότι η ίδια ως
αυτοχθονικό έντυπο (που εκπροσωπεί και την αυτοχθονική παράταξη) δεν
αμφισβητεί τον εθνισμό των εκτός ελευθέρου κράτους Ελλήνων, δεν μπορεί να δεχθεί
ως βάσιμο τον ισχυρισμό των ετεροχθονικών εντύπων ότι ο εθνισμός των εκτός
Ελλάδας ομογενών απειλείται. Λαμβάνοντας ως δεδομένη την ύπαρξη «νεήλυδων»
(την ύπαρξη των οποίων μάλιστα ούτε και οι ετεροχθονικές εφημερίδες αρνούνται),
αναγκαστικά οδηγείται στο συμπέρασμα ότι τα ετεροχθονικά έντυπα κινδυνολογούν
αναιτίως! Δεν ήταν μέχρι εκείνη την στιγμή αντιληπτό ότι ο παράγοντας που τυχόν
θα προκαλούσε προβλήματα στην αναγνώριση του εθνισμού των εκτός Ελλάδας
ομογενών ήταν τα αυτοχθονικά σύνδρομα που είχαν γίνει κομμάτι της εθνικής
ιδεολογίας. Έτσι τα έντυπα που υποστήριζαν το δίκαιο των αυτοχθόνων, πιστεύοντας
ότι οι μομφές περι αμφισβήτησης του εθνισμού των ομογενών που εκτόξευαν τα
ετεροχθονικά έντυπα στρέφονταν εναντίον τους, φυσικό ήταν να τις θεωρήσουν ως
ανυπόστατες και ανούσιες. Τα ετεροχθονικά έντυπα από την άλλη πλευρά είχαν
διαγνώσει και οσφρανθεί τον κίνδυνο αμφισβήτησης του εθνισμού των ετεροχθόνων,
διεγίγνωσκαν ωστόσο μόνο τις συνέπειες, που ήταν το Ψήφισμα Β΄ το οποίο έκανε
λόγο για αυτόχθονες και όχι την αιτία που ήταν τα παγιωθέντα σύνδρομα
αυτοχθονισμού, τα οποία και δεν ήταν εφικτό να γίνουν αντιληπτά. Οι παρατηρήσεις
λοιπόν που έκαναν τα ετεροχθονικά έντυπα, επειδή δεν γινόταν στοχευμένα (τα
ετεροχθονικά έντυπα διέγνωσαν τον κίνδυνο, όχι όμως και την πηγή του κινδύνου),
εκλαμβανόταν από τα έντυπα που ήταν υπέρ των αυτοχθόνων ότι γίνονταν εναντίον
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τους. Τα αυτοχθονικά έντυπα όπως η Εθνική ωστόσο δεν διανοούνταν καν -και
μάλιστα και μετά τον λόγο του Κωλέττη που έγινε από όλους αποδεκτός- να
αμφισβητήσουν τον εθνισμό των έξω Ελλήνων (αφού η Εθνική ανεβάζει τον αριθμό
τους σε 8 εκατομμύρια). Έτσι λοιπόν θεωρούσαν τις παρατηρήσεις των
ετεροχθονικών εντύπων (τις οποίες εκλάμβαναν ως στρεφόμενες εναντίον τους) ως
ανούσιες και ανυπόστατες. Η μόνη λογική εξήγηση που μπορούσαν να αποδώσουν
στην εκτόξευση αυτών των κατηγοριών περί κινδύνου αμφισβήτησης του εθνισμού
των ετεροχθόνων ομογενών, ήταν ότι οι ανυπόστατες αυτές κινδυνολογίες
εκτοξευόταν επειδή τα φιλοετεροχθονικά έντυπα ήθελαν να προστατέψουν τα
συμφέροντα των Φαναριωτών. Εφόσον δηλαδή τα αυτοχθονικά έντυπα δεν ήταν σε
θέση να δουν τον κίνδυνο (ο οποίος εξάλλου δεν εντοπιζόταν σαφώς) πίστευαν ότι οι
κινδυνολογίες αυτές ήταν απλές προφάσεις ώστε να ανασταλεί η πρόβλεψη του
Ψηφίσματος Β΄, το οποίο όμως και ήταν το μόνο εμπόδιο στην αθρόα έλευση
νεήλυδων. Γι’ αυτό και τα έντυπα της αυτοχθονικής παράταξης θεωρούσαν καθήκον
τους να προστατέψουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού στηρίζοντας το Ψήφισμα
Β΄. Στον βαθμό που αντιλαμβανόταν την πραγματικότητα τα έντυπα της πλευράς των
αυτοχθόνων, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είχαν κακή προαίρεση ή άδικο.
Προφανώς δεν κατανοούσαν την συνολική διάσταση του ζητήματος, γι’ αυτό και
φτάνουν στο σημείο να διαμαρτύρονται για το ίδιο πράγμα που εξανίσταντο και τα
ετεροχθονικά έντυπα. Για την διαιώνιση δηλαδή των επάρατων όρων «αυτόχθονες»
και «ετερόχθονες». Υπήρχε οπότε ταύτιση απόψεων (επί των βασικών ζητημάτων
αρχής) ανάμεσα στα αυτοχθονικά και ετεροχθονικά έντυπα (όταν αμφότερα
επιζητούσαν το ίδιο πράγμα), χωρίς ωστόσο αυτό να γίνεται αντιληπτό και να
θεωρούν ότι βρίσκονται σε διαμάχη. Σε απόσπασμα της η Εθνική εξανίσταται για την
εκφορά και διαιώνιση των όρων «αυτόχθονες» και «ετερόχθονες» και (προφανώς
εσφαλμένα, αλλά μάλλον όχι εκουσίως) καταλογίζει την διαιώνιση αυτή στους
υποστηρικτές των ετεροχθόνων:
«Και Πάϊκους, και Σίμους, και Μελάδες, και τόσους άλλους είδατε, και ίδαμεν δέκα
ήδη έτη˙ εγεύθημεν της γλυκύτητος αυτών, και των μελιρρύτων λόγων των, τους
οποίους πραγματικώς ίδομεν ότι ήσαν μεστοί πικρίας και δόλου˙ σήμερον δε
φωνασκούντες τί προσπαθούσι να κάμωσι; Να ενσπείρωσι την διχόνοιαν, να
διαιωνίσωσι τας επαράτους λέξεις αυτόχθων και ετερόχθων, να ζωγραφήσωσιν
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αγρίους όλους ημάς εις τον έξω κόσμον {μάλλον εδώ ενοείται η «πέραν Ελλάς»}, και
επί τέλους ν’ ανάψωσι τον εμφύλιον πόλεμον, αλλά τίποτε δεν θέλουν κατορθώσει˙ »377
Αυτά που υποστηρίζει η Εθνική δεν ισχύουν, διότι όπως αναφέραμε, δεν
ευθύνονται οι υποστηρικτές των ετεροχθόνων για την διαιώνιση των όρων
«αυτόχθονες» και «ετερόχθονες», αλλά το Ψήφισμα Β΄, το οποίο νομιμοποιεί και
επισημοποιεί των όρο αυτόχθονες, εισάγοντας πραγματικά τον κίνδυνο για επίσημη
διάκριση μεταξύ αυτοχθόνων και μη αυτοχθόνων. Η Εθνική ωστόσο, ως έντυπο της
πλευράς του αυτοχθονισμού, εκλαμβάνει το Ψήφισμα Β΄ εξολοκλήρου ως ευεργετικό
καθώς είναι η ρύθμιση που θα θέσει εμπόδια στους νεήλυδες, γι’ αυτό και δεν μπορεί
να δει την αρνητική συνέπεια της χρήσης του όρου αυτόχθονες εντός αυτού. Το
Ψήφισμα δηλαδή θεωρούνταν από τα αυτοχθονικά έντυπα ως η σωτήρια ασπίδα
προστασίας έναντι στις διαθέσεις των νεήλυδων, γι’ αυτό και φρονούμε ότι δεν
μπορούσαν να διαπιστώσουν -εφόσον το αντιμετώπιζαν ως ευεργετικό- ότι αυτό ήταν
που διαιώνιζε τον απεχθή χαρακτηρισμό «αυτόχθονες» και όχι τα ετεροχθονικά
έντυπα (τα οποία και αποφασίστηκε να αντιμετωπίζονται ως αντίπαλοι της
αυτοχθονικής παράταξης

-ως επικριτές του Ψηφίσματος Β΄- και ως υποστηρικτές

των Φαναριωτών και των νεήλυδων).
Μέσα στον Φεβρουάριο του 1844 η Εθνική θα δημοσιεύσει δύο ακομη άρθρα
στρεφόμενα εναντίον των «Φαναριωτών». Το πρώτο άρθρο με τίτλο «Φαναριωτικός
Προσηλυτισμός»378, κατηγορεί μεν του Φαναριώτες, όχι όμως για κάτι σχετικό με το
ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, παρά για την αποδιδόμενη σε αυτούς
πρόθεση να δημιουργήσουν Βασιλικό κόμμα. Το δεύτερο άρθρο με τίτλο «Η τακτική
του Φαναρίου» κάνει λόγο για μεθόδους που μετέρχονται οι Φαναριώτες
προκειμένου να διαμορφώσουν ευνοϊκές γι’ αυτούς απόψεις στην Ευρώπη.
Αναφέρεται ότι δεν διστάζουν να αποστέλλουν κείμενα (Πανηγυρικούς λόγους) προς
δημοσίευση στις ευρωπαϊκές εφημερίδες, πράγμα όμως το οποίο δεν είναι ευρέως
γνωστό, γι’ αυτό και γενικά εκλαμβάνεται ως τιμητική η δημοσίευση ειδήσεων από
την Ελλάδα στα ξένα έντυπα. Η εφημερίδα κάνει λόγο επίσης και για λυκοφιλία
ανάμεσα στον Μαυροκορδάτο και τον Κωλέττη. Το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα
του άρθρου αυτού είναι η εισαγωγική του πρόταση: «Το μιαρόν των Φαναριωτών
377
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γένος έχει την συναίσθησιν ενδόμυχον, ότι μισείται υπό των Ελλήνων, και ότι είναι των
αδυνάτων να συνδιαλλαγή μετ’ αυτών.»379 Αυτή είναι η αιτία η οποία κατά την Εθνική
στρέφει τους Φαναριώτες σε συνδιαλλαγή με τους ξένους και τις ευρωπαϊκές
εφημερίδες. Στις αρχές Μαρτίου του 1844, χρονικού διαστήματος παρελθόντος από
την συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση, η Εθνική θα δημοσιεύσει άρθρο σχετιζόμενο με
το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων380. Το άρθρο αυτό διατυπώνεται σε πιο
ψύχραιμο και ήπιο ύφος, αφού η έριδα μεταξύ του αυτοχθονικού και ετεροχθονικού
Τύπου άρχισε να καταλαγιάζει, καθώς οι εφημερίδες ξεκίνησαν να ασχολούνται με
άλλα ζητήματα που προέκυπταν. Η Εθνική θα παραδεχτεί ότι «Ναί! Και οι αγωνισταί
ετερόχθονες επολέμησαν (και) εθυσιάσθησαν εις τον τόπον μας...»381 και ότι το
Ψήφισμα είναι αυτό που θα εξασφαλίσει και το δικό τους δίκαιο «διότι κανείς των
ελευσομένων ετεροχθόνων μη αγωνιστών, δεν θέλει τολμήσει πλέον ν’ αρπάξη των
ποτέ συμπατριωτών του το δικαίωμα....». Υποστηρίζεται δηλαδή ότι το Ψήφισμα
προστατεύει και τους αγωνισθέντες ετερόχθονες από την πλεονεξία των
νεοαφιχθέντων ετεροχθόνων382. Πιο συγκεκριμένα, για το Ψήφισμα αναφέρεται ότι:
«Το ψήφισμα της Εθνοσυνελεύσεως δύο τινά προτίθεται: α. Να δικαιώση τους
αυτόχθονας των Ελλήνων και τους συναγωνισθέντας μετ’ αυτών. β. Να προλάβη
μελλούσας καταχρήσεις, εξασφαλίζον συγχρόνως τα δίκαια παντός, όστις αν και δεν
υπάγεται εις τας ανωτέρω κατηγορίας, επιθυμήση να κατασταθή εν τη Ελλάδι,
οιασδήποτε πατρίδος και θρησκείας είναι.»383
Για το Ψήφισμα αυτό, το οποίο κατά την Εθνική προσβάλλεται αδίκως από
τους «νεήλυδες» αντιπάλους του, η εφημερίδα έχει να σημειώσει ότι επήλθε ως
απάντηση στην αναγκαιότητα απαλοιφής των καταχρήσεων (που προκάλεσε η
προηγούμενη κακή διοίκηση των Βαυαρών και των νεήλυδων), μια αναγκαιότητα την
οποία και οι «φωνασκούντες νεήλυδες» αναγνωρίζουν. Δύο ήταν λοιπόν οι επιλογές
για να καταπολεμηθεί η κατάσταση των άδικων διορισμών˙ είτε να ανατεθεί το
καθήκον αυτό στο υπουργείο (κάτι το οποίο η Εθνική υποστηρίζει ότι επεχειρήθη
379
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383
Η Εθνική, 4 Μαρτίου 1844, Συνέχεια κατά των φωνασκούντων νεήλυδων, σ.2
380

136

ανεπιτυχώς στο παρελθόν μετά την Εθνοσυνέλευση του Άργους), είτε να τεθούν
ορισμένοι σαφείς όροι τους οποίους δεν θα μπορεί κανείς να παραβιάσει. Η Εθνική
αποφαίνεται ότι η δεύτερη λύση είναι η ασφαλέστερη και πιο ενδεδειγμένη, καθώς το
Υπουργείο που θα σχηματιστεί -καίτοι αποτέλεσμα της 3ης Σεπτεμβρίου- θα είναι
ωστόσο υπόλογο στη Βουλή και σε βουλευτές οι οποίοι θα έχουν άδικες (κατά την
Εθνική πάντα) απαιτήσεις (και υπάρχει συνεπώς η περίπτωση να ενδίδει σε κάποιες
από αυτές). Η εφημερίδα ακολούθως αναφέρει ότι αντιθέτως οι νεήλυδες
προτιμούσαν να ανατεθεί στο Υπουργείο και όχι σε νομική διάταξη του Συντάγματος
η αρμοδιότητα της εκλογής προσώπων για τα δημόσια λειτουργήματα λόγω της εξής
αιτίας:
«Αλλ’ οι νεήλυδες συνειθήσαντες να διοικώσιν αυθαιρέτως δεν ευχαριστούνται εκ των
νόμων˙ προσβάλλουν της Συνελεύσεως το ψήφισμα, προβλέποντες ότι ο νόμος δεν θα
παραβιασθή ατιμωρητί και ιδού θ’ αποκλεισθώσι και αυτοί δια τινα καιρόν των
δημοσίων επαγγελμάτων.»384
Γι’ αυτό και οι νεήλυδες κατηγόρησαν εν τέλει το Ψήφισμα ως άδικο, κατά
την Εθνική, διότι προσέκρουε και αποσοβούσε τις συμφεροντολογικές μεθοδεύσεις
τους και τις καταχρηστικές σκοπιμότητές τους. Η επίκληση των αγώνων και των
θυσιών «των απανταχού Χριστιανών» θεωρεί η Εθνική ότι γίνεται από τους νεήλυδες
για λόγους πειθούς και ότι δεν κατέχει αντικειμενική βάση. Με τον ίδιο τρόπο
προσπαθεί η εφημερίδα να αναιρέσει την επίκληση των «φωνασκούντων νεήλυδων»
προς το Σύνταγμα της Τροιζήνας για το οποίο υποστηρίζουν πως προσβάλλεται από
το Ψήφισμα Β΄:
«Το ψήφισμα όμως, είπαν (εν. οι νεήλυδες), προσβάλλει δίκαια προσαποκτηθέντα, και
εστηρίχθησαν εις της Τροιζήνος το Σύνταγμα, παραβλέψαντες τας περιστάσεις όσας το
προεκάλεσαν και την ανάγκην τότε του έθνους. Δια του Συντάγματος εκείνου το
Ελληνικόν έθνος, υιοθέτησεν όλους όσοι ήλθον και θα έλθουν εις την Ελλάδα,
διαρκούντος του αγώνος˙ εις αυτούς μόνους παρεχώρησεν του Έλληνος πολίτου τα
δίκαια, και απ’ αυτούς δεν τα αφήρεσεν, δεν τους τα αρνείται, δεν τους απατά. Αλλ’ εις
το Σύνταγμα τούτο, παρατηρούν, δεν προσδιωρίσθη ο χρόνος, και συμπεραίνουν, ότι
αφέθη εις το επάπειρον˙ αλλ άρα γε δεν είναι επίσης και εις ημάς συγκεχωρημένον να
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συμπεράνωμεν συμπερασμούς όμως πλέον φυσικούς, πλέον συγγενείς με το
προκείμενον;»385
Μέσα στο πνεύμα των προηγηθέντων κατηγοριών της Εθνικής για αποστολή
κειμένων διαστρεβλωτικών της αλήθειας (από τους «Φαναριώτες») προς τα ξένα
έντυπα, θα ενταχθεί και το περιεχόμενο του άρθρου της 8ης Μαρτίου386. Στο άρθρο
αυτό η Εθνική θα αναδημοσιεύσει κείμενο (ανταπόκριση εξ Αθηνών) που
δημοσιεύθηκε σε Γαλλική εφημερίδα λίγες ημέρες πρωτύτερα387. Το κείμενο αυτό
αναπαράγει κυρίως θέσεις της ετεροχθονικής παράταξης, γι’ αυτό και η Εθνική, στον
σχολιασμό με τον οποίο το συνοδεύει, το χαρακτηρίζει ως μη ανταποκρινόμενο στην
πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι το κείμενο της γαλλικής εφημερίδας διατυπώνει
ορισμένες παράδοξες ερμηνείες (έτσι τις ονομάζει και η Εθνική), όπως ότι οι
αυτόχθονες εμπνέονται από Δημοκρατικά αισθήματα και ότι πιθανώς επηρεάζονται
από την Ρωσία. Η Εθνική το μόνο που αποδέχεται ότι έπραξαν οι υπέρμαχοι των
αυτοχθόνων, αλλά και η μόνη σκοπιμότητα την οποία κατείχαν, ήταν το ότι
«συνέδραμον εις την καταστολήν της καταχρήσεως, ήτις εβασίλευεν εντός των
δημοσίων θέσεων, τας οποίας κατελάμβανεν ο τυχόν ερχόμενος από τα τετραπέρατα
της οικουμένης˙ τούτο δεν ηδυνήθη ν’ αποσιωπήση και ο ανταποκριτής ομολογών ότι
εν γένει υπάρχουσιν εις τα πράγματα οι νεήλυδες˙»388. Στη συνέχεια η εφημερίδα θα
εκθέσει την γνωστή επιχειρηματολογία της και τις θέσεις της για το ζήτημα των
ετεροχθόνων, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά όσα είχε κατά καιρούς υποστηρίξει σε
προηγούμενα άρθρα της. Κάτι που θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η
αναφορά του ανταποκριτή της γαλλικής εφημερίδας στον Κωλέττη αλλά και ο
σχολιασμός του σημείου αυτού από την Εθνική. Ο ανταποκριτής της γαλλικής
εφημερίδας τοποθετεί τον Κωλέττη μαζί με τον Μαυροκορδάτο (σαν μεταξύ τους
συμπαραταχθέντες) στο πλευρό της ετεροχθονικής παράταξης. Ο Κωλέττης ωστόσο,
με την επίδραση που είχε ο λόγος του, και την καθολική αποδοχή που έτυχε, είχε
εκληφθεί από την παράταξη των αυτοχθόνων ως αντικειμενικός παρατηρητής των
385
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γεγονότων και όχι ως υπέρμαχος των ετεροχθόνων. Σε αυτό άλλωστε συνίστατο η
επιτυχία του λόγου του, στο ότι κατόρθωσε να γίνει από όλους αποδεκτός. Η Εθνική
θα αναφερθεί στο πρόσωπο του Κωλέττη, θέλοντας να αντιπαρατεθεί στα όσα έγραψε
ο ανταποκριτής της γαλλικής εφημερίδας, θα προσθέσει όμως χαρακτηριστικά σε
υποσημείωση
«Τον Κ. Κωλέττην ως εθνικώτερον άνθρωπον δεν ηθελήσαμεν ποτέ να προσβάλλωμεν˙
αλλά τί πταίομεν καταχωρούντες άρθρα εις τα οποία εμπεριέχεται το όνομά του˙ ο Κ.
Κωλέττης γνωρίζομεν πόσον είναι μετριόφρων και φίλος της εθνικής υπολήψεως, αλλ’
όστις έχει σχέσεις μ’ επιβούλους ανάγκη να περιμένη και τους καρπούς των τοιούτων
σχέσεων˙ ο ανταποκριτής των Γαλλικών εφημερίδων, γνωστός εις το κοινόν προέθετο
σκοπόν να εμπεριπλέξη και το όνομα του Κ. Κωλέττου εις τας κατά του έθνους ύβρεις
του, φρονών ότι τοιουτοτρόπως ήθελε τον έχει σύντροφον. Εν τούτοις ευχώμεθα η
προσέγγισις του Κ. Κωλέττου προς τον Μαυροκορδάτον να μη γίνη αφορμή και άλλων
τοιούτων πλαγίων εγγιγμών εις το πρόσωπον του.»389
Ο Μαυροκορδάτος είναι πρόσωπο απεχθές για την Εθνική, καθώς στη
συνέχεια θα κατηγορηθεί από την εφημερίδα ότι ευνοεί την έκδοση ψευδών
πιστοποιητικών σε νεήλυδες390 για να φανεί ότι ήρθαν στην Ελλάδα πριν από το 1827
κι έτσι να αποφύγουν την απόλυση ως συνέπεια του Ψηφίσματος Β΄. Αυτή είναι εν
γένει και η θεματολογία των τελευταίων, σχετικών με το ζήτημα των αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων, άρθρων της Εθνικής κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1844. Η Εθνική
δεν θα διστάσει να παραθέσει και λίστες με ονόματα «νεήλυδων» που υπηρετούν ανά
την επικράτεια καταγγέλλοντάς τους391.
Εκτός από τις τρεις κύριες εφημερίδες της αυτοχθονικής παράταξης
(Ανεξάρτητος, Η Εθνική, Πρωινός Κήρυξ), αναφάνηκαν και κάποιες ακόμη,
μικρότερης εμβέλειας ή μειωμένης έντασης όσον αφορά την υποστήριξη των
αυτοχθονικών θέσεων. Οι εφημερίδες που παρουσιάζονται ακολούθως, πρόσκεινται
μεν στους αυτόχθονες και υποστηρίζουν το δίκαιό τους, δεν κατέχουν ωστόσο
κομβική θέση στην αντιπαράθεση του αυτοχθονικού με τον ετεροχθονικό Τύπο, παρά
συνεισφέρουν κατέχοντας δευτερεύοντες ρόλους υποστήριξης στις προσπάθειες των
389
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κατ’ εξοχήν αυτοχθονικών εντύπων. Αυτοχθονική εφημερίδα η οποία μάχεται για το
δίκαιο των αυτοχθόνων, αλλά όχι από την πρώτη γραμμή, είναι ο Άργος του
Ναυπλίου. Ο Άργος θα κυκλοφορήσει λίγους μήνες κατόπιν της λήξης της
συζητήσεως για το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Θα αναφερθεί ωστόσο
περιστασιακά στο ζήτημα, λαμβάνοντας ξεκάθαρα θέση υπέρ των πρώτων.
Υποστηρίζεται από τον Άργο ότι υπήρξε διαίρεση ανάμεσα στους αυτόχθονες Έλληνες
η οποία ήταν υποκινηθείσα «πάντοτε υπό των Φαναριωτών». Μάλιστα τα δεινά που
προξένησε η διαίρεση στους αυτόχθονες πιστώνονται στην κακοβουλία των
«Φαναριωτών»392,

για

τις

μεθόδους

των

οποίων

χρησιμοποιείται

και

ο

παραλληλισμός του «Μακιαβελικού» διαίρει και βασίλευε. Το χαρακτηριστικότερο
άρθρο στο ο ποίο ο Άργος διατυπώνει τις θέσεις του και για το ψήφισμα της
Εθνοσυνέλευσης, είναι αυτό της 20ης Μαϊου με τίτλο «Το Ψήφισμα και το
Υπουργείον»393. Εκεί ο Άργος επικρίνει και ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό
(επιρρίπτοντας ευθύνες κυρίως στον Μαυροκορδάτο) για αναποτελεσματικότητα
όσον αφορά την εκτέλεση των διατάξεων του Ψηφίσματος, το οποίο προβλέπει
απολύσεις για ετερόχθονες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν. Οι
κατηγορίες, που είναι ενίοτε γενικόλογες, διατυπώνονται ως εξής:
«ο Μαυροκορδάτος...ολίγον εφρόντισε και φροντίζει να απολύσει της υπηρεσίας τους
φιλτάτους του, τους ευπειθεστάτους εις τους αντεθνικούς σκοπούς του νεήλυδας. Το
προσωπικόν του Υπουργείου των Οικονομικών, το πλείστον μέρος του οποίου σύγκειται
από νεήλυδας μένει ανέπαφον. Αι αρχαί της πρωτευούσης και των επαρχιών
πλημμυρούν από τοιούτους...»394
Όσον αφορά την άποψη του Άργου για τον αγώνα που δόθηκε υπέρ των
ετεροχθόνων από πληρεξουσίους της Εθνοσυνέλευσης αλλά και από αντιπροσώπους
του Τύπου, είναι απαξιωτική. Θεωρεί ότι το Ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης αποτελεί
δικαίωση των αυτοχθόνων και αποστομωτική απάντηση για τους αντιπάλους τους395.
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Ο Άργος, όπως και άλλες αυτοχθονικές εφημερίδες, συνηθίζει να ονοματίζει τους
υποστηρικτές των ετεροχθόνων ως «Φαναριώτες» και εκτοξεύει έτσι τις βολές του
εναντίον των Φαναριωτών. Η ταύτιση πάντως που υπονοεί ανάμεσα στους
«Φαναριώτες» και τους ετερόχθονες φαίνεται καθαρά όταν αποκαλεί την Ελπίδα
«Φαναριωτικόν όργανον»396. Μάλιστα για τον Συντάκτη της Ελπίδος υποστηρίζεται
ότι ενώ «προ ολίγου καιρού διέρρηξε τα ιμάτιά του και εξύβρισεν όλους τους
Πελοποννησίους, όλον το τοπικόν στοιχείον, εις το πρόσωπον των πληρεξουσίων
εκείνων, οίτινες εζήτησαν να καθαρισθή η δημόσιος υπηρεσία από την λέπραν τινών
νεήλυδων τυχοδιωκτών, ή δια να εξηγηθώμεν καθαρώτατα, από την μιαράν των
Φαναριωτών γενεάν», τώρα «παρουσιάζεται αυτοχειροτόνητος υπερασπιστής των
Πελοποννησίων και του αυτοχθονισμού»397. Οι Έλληνες ωστόσο, καταλήγει ο Άργος,
δεν πρόκειται να απατηθούν από εκείνους οι οποίοι «ήτον, είναι και θέλουν είσθαι
αδιάσπαστοι από τους Φαναριώτας», υπονοώντας ότι η φιλοετεροχθονική στάση της
Ελπίδος υπαγορευόταν από «Φαναριώτες» στους οποίους η εφημερίδα πρόσκειται και
των οποίων τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Εαν εκλάβουμε τον χαρακτηρισμό
«Φαναριώτες» που χρησιμοποιεί ο Άργος ως ταυτόσημο με τον χαρακτηρισμό
«ετερόχθονες», τότε η θέση του Άργου ισχύει, καθώς η Ελπίς όντως πρόσκειται στους
ετερόχθονες.

Εαν

όμως

εκλάβουμε

τον

χαρακτηρισμό

«Φαναριώτες»

κυριολεκτικά398, τότε η κατηγορία εναντίον της Ελπίδας δεν υφίσταται. Από την
στιγμή ωστόσο που η εφημερίδα (ο Άργος) χρησιμοποιεί τον όρο «Φαναριώτες»
γενικευτικά, φρονούμε ότι υπ’ αυτόν συμπεριλαμβάνει όλους συλλήβδην τους
ετερόχθονες και τους τοποθετεί πίσω από μια απαξιωτική ταμπέλα, η απόδοση της
οποίας συνεπάγεται ότι δεν θα (χρειαστεί να) υπάρξει λογική επιχειρηματολογία. Και
είναι αυτό αναμενόμενο, αφού, εφόσον προσαφθεί επιτυχώς ταμπέλα σε μια

καταχωρουμένην ενταύθα εγκύκλιον του Υπουργείου των Εξωτερικών προς τους Ελληνικούς
Προξένους, και άλλην καλλητέραν ικανοποίησιν δεν ιδύναντο να λάβουν οι τότε με βανδαλικήν
αναίδειαν εξυβρισθέντες και συκοφαντηθέντες πληρεξούσιοι˙» (βλ. Ο Άργος, 20 Μαΐου 1844, Το
Ψήφισμα και το Υπουργείον, σ.2)
396
Ο Άργος, 18 Αυγούστου 1844, Διάφορα, σ. 2
397
Αυτόθι, ό.π., σ. 2
398
Κυριολεκτικά πάντως χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Φαναριώται» στον υπότιτλο που συνοδεύει κάθε
φύλλο της εφημερίδας «ο Άργος», κάτω ακριβώς από τον τίτλο της: «Οι Ιησουϊται και Φαναριώται
όπου προχωρήσουν, άλλον σκοπόν δεν έχουν, παρά να δεσπόζωσι και να τρέφωνται αργοί», γνωμικό
που η εφημερίδα αποδίδει στον Κοραή. Και δεν αποκλείεται ο Κοραής όντως να το εξέφερε,
εννοώντας σίγουρα όχι τους ετερόχθονες (τους οποίους φαίνεται να υπονοεί ο Άργος πίσω από τον
όρο «Φαναριώται») αλλά τους Φαναριώτες κατά κυριολεξία, την ομάδα εκείνη Ελλήνων της
Κωνσταντινούπολης η οποία ευνοούνταν από την Οθωμανική διοίκηση με αξιώματα και την οποία
αντιπαθούσε σφόδρα ο Κοραής.
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κοινωνική ομάδα, στη συνέχεια θεωρείται αυταπόδεικτο το (αρνητικό) περιεχόμενο
που η ταμπέλα αυτή φέρει.
Ο Ατίθασσος των Πατρών είναι μια εφημερίδα που άρχισε να τυπώνεται τον
Απρίλιο του 1844. Ως εκ τούτου οι αναφορές του στο ζήτημα των αυτοχθόνων και
ετεροχθόνων είναι ελάχιστες. Γενικώς ο Ατίθασσος, όπως φαίνεται από το πρώτο
φύλλο του399, θα σταθεί επικριτικός απέναντι στο καθεστώς της Βαυαροκρατίας που
θεωρεί ότι υφίστατο πριν την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Το απόσπασμα στο
οποίο αναφαίνονται καθαρά οι απόψεις του Ατίθασσου για το ζήτημα των
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, και βάσει του οποίου κατατάσσεται ευλόγως στους
υποστηρικτές τους δικαίου των αυτοχθόνων (όχι βεβαίως στους ένθερμους αλλά σε
αυτούς που κατείχαν υποστηρικτικό ρόλο όπως σημειώσαμε παραπάνω) είναι το
εξής:
«Το ελληνικόν έθνος δια των πληρεξουσίων του θεσπίσαν την αποπομπήν εκ της
υπηρεσίας όλων των νεήλυδων, δεν προέθετο να αδικήση κανένα, ως τινές
Φαναριωτικαί εφημερίδες διετάθησαν, αλλά θέλον να καθαρίση την υπηρεσίαν από εν
σμήνος αγυρτών και τυχοδιωκτών, ελθόντων εις την Ελλάδα επί μόνω τω σκοπώ να
αρπάξωσι και τον τελευταίον οβολόν της ως κατώρθωσαν να την γυμνώσουν,
καταστήσαντες την κλασικήν ταύτην γην τόπον της εσχάτης δυστυχίας˙ επίσης σκεφθέν
πως να τινάξη εκ του τραχήλου του την Φαναριωτικήν λέπραν καταμολύνασαν το
ελληνικόν έδαφος από παντός είδους διαφθοράς και κακοηθείας, έλαβε το μέτρον τούτο
της απομακρύνσεως των Λυμεώνων εκ των δημοσίων έργων...»400
Οι παραπάνω παρατηρήσεις του Ατίθασσου εντάσσονται στα πλαίσια της
διαμαρτυρίας του προς το Υπουργείο για την εισδοχή στο προσωπικό της υπηρεσίας
ατόμων «μη εχόντων το δικαίωμα του πολίτου».

399

Ατίθασσος, 2 Απριλίου 1844, Η Ελλάς Επιβουλευθείσα, σ.1. Ο Ατίθασσος πάντως δεν είναι γενικώς
εναντίον του ξενικού στοιχείου, αφού στο ίδιο άρθρο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τις τρείς
μεγάλες δυνάμεις: «Η Ελλάς, έχει πολλήν την υποχρέωσιν, και χρεωστεί μεγάλως να ευγνωμονή εις
τους γενναίους λαούς της τριπλής συμμαχίας... ». Εναντίον της Βαβαρίας είναι μόνο που
εκτοξεύονται μομφές, γίνεται μνεία μάλιστα και στα νεοεισαχθέντα υπό του Φαλμεράϋερ
ιδεολογήματα (χωρίς ο ίδιος να κατονομάζεται): «...μόνη λέγομεν η παγωμένη Βαβαρία, ήτις
αποικίαν της νομίσασα να καταστήση την Ελλάδα, την γην του Επαμεινώνδου, Θεμιστοκλέους,
Φωκίωνος, Δημοσθένους, Αριστείδους και λοιπόν ενδόξων ανδρών, αυτή διεκήρυττεν ανάξιον τον
Έλληνα ελευθερίας, δώσασα εις αυτόν και καταγωγήν Σλαβικήν, η αχάριστος!!!» (Αυτόθι, ό.π., σ.1)
400
Ατίθασσος, 3 Μαϊου 1844, Ο κ. Λεμαίτρος, σ.2
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Η εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη, αν και είχε αναφανεί ως αυτοχθονική το 1843
με δημοσιεύματα401 που υποστήριζαν τους αυτοχθονιστές και απέκρουαν τον
χαρακτηρισμό της ξενηλασίας που τους προσήπτετο, στη συνέχεια, κατά την
συζήτηση του ζητήματος στην Εθνοσυνέλευση, η Ταχύπτερος Φήμη θα διατηρήσει
μια ουδέτερη στάση402. Έτσι λοιπόν, η Ταχύπτερος Φήμη, απλώς θα ενημερώσει το
αναγνωστικό της κοινό στις 17 Ιανουαρίου 1844 ότι «κατά την Συνεδρίασιν της 15 του
τρέχοντος μηνός...» έγινε διαίρεση των Πληρεξουσίων σε δύο μέρη, το ένα υπό τον
Μαυροκορδάτο και το άλλο υπό τον Κορφιωτάκη και ότι μετά από συζήτηση έγινε
δεκτό το σχέδιο ψηφίσματος του πρώτου403. Η εφημερίδα δεν θα προσθέσει σχόλια
σε αυτές τις ειδήσεις, παρά θα παραθέτει έκτοτε τα Πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης
προς ενημέρωση των αναγνωστών. Μετά την παρέλευση ωστόσο μηνών από την
συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση, θα δούμε την Ταχύπτερο Φήμη να καταγγέλλει με
άρθρο της την παράσχεση ψευδών αποδεικτικών στους «Νεήλυδες» προκειμένου να
μην απολυθούν. Η εφημερίδα ζητάει από τους Υπουργούς να καταπολεμηθούν αυτού
του είδους «δόλιαι, απατηλαί κaι επίβουλαι πράξεις κατά του ψηφίσματος»404. Επίσης
η εφημερίδα θα δημοσιεύσει επιστολή σύμφωνα με την οποία διατρανώνεται η
αυτοχθονία κάποιου Π. Κοκκώνη μετά από την κατηγορία που δέχτηκε ότι δεν ήταν
αυτόχθονας και πως γι’ αυτό παραιτήθηκε από την θέση του στο Δημόσιο. Στην
επιστολή ξεκαθαρίζεται ότι η παραίτηση δεν έγινε προκειμένου να προληφθούν οι
συνέπειες του Ψηφίσματος Β΄ που απέλυε τους μη αυτόχθονες, αλλά ότι ο
αναφερθείς Κοκκώνης είναι «αυτόχθων εξ αυτοχθόνων»405. Τέλος, να σημειώσουμε
για την Ταχύπτερο Φήμη ότι, αν και δεν εξέφερε κραυγαλέα υπέρ των αυτοχθόνων
επιχειρήματα και δεν σχολίασε την πορεία της συζήτησης στην Εθνοσυνέλευση,
ωστόσο μάλλον τελικά διατήρησε την θέση της στην χορεία του αυτοχθονικού
Τύπου. Σε αυτό συνυπολογίζουμε το γεγονός ότι κατά την περιγραφή της γιορτής στις
στήλες του Ολυμπίου Διός (την καθαρά Δευτέρα, που υπήρξε διαμαρτυρία των
θιγομένων από το πνεύμα του Ψηφίσματος Β΄ ετεροχθόνων) το περιστατικό με τους
ετερόχθονες και τις σημαίες τους π α ρ α σ ι ω π ά τ α ι από την Ταχύπτερο Φήμη. Οι
401

Ταχύπτερος Φήμη, 4 Δεκεμβρίου 1843, Αι κατά του Έλληνος επί ξενηλασία συκοφαντίαι, σσ. 1-2
Ο Δημάκης (βλ. Δημάκης, ό.π., σ. 89) την κατέταξε στον αυτοχθονικό Τύπο βάσει των
δημοσιευμάτων της το 1843, στην συνέχεια ωστόσο την βλέπουμε να τηρεί στάση ουδετερότητας,
απλώς αναμεταδίδοντας τα Πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης, χωρίς να λαμβάνει το μέρος κάποιας
πλευράς.
403
Ταχύπτερος Φήμη, 17 Ιανουαρίου 1844, Διάφορα, σ.1
404
Ταχύπτερος Φήμη, 29 Μαΐου 1844, σσ. 2-3
405
Ταχύπτερος Φήμη, 17 Απριλίου 1844, σ.2
402
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ετεροχθονικές εφημερίδες

το καταγράφουν, όπως και τα παράπονα των

«ξενηλατούμενων», η Ταχύπτερος Φήμη ωστόσο περιγράφει τις εκδηλώσεις με
λεπτομέρειες και σαν να μην υπήρξε καμία διατάραξη. Σημειώνει δε ότι «αι εφετιναί
εορταί της απόκρεω εορτάσθησαν υπό του λαού με πολλήν ευταξείαν, χωρίς να λάβη
χώραν ουδεμία σχεδόν406 αξιόποινος πράξις». Η περιγραφή περαίνεται με το εξής
συμπέρασμα: «... η τηρηθείσα κατά την ευφρόσυνον ταύτην ημέραν αρμονία, η συρροή
πάσης τάξεως πολιτών, όλα ταύτα παρίστανον εις τους οφθαλμούς παντός θεατού το
πλέον λαμπρόν και ευάρεστον θέαμα, και επροξένουν τιμήν εις τους Έλληνας δια την
άκραν κλίσιν των εις την διατήρησης της τάξεως και της ησυχίας.407». Η λεπτομέρεια
της περιγραφής ωστόσο της περί τους βασιλείς δεξίωσης δεν δικαιολογεί την
αγνόηση του σημαντικότατου επεισοδίου της διαμαρτυρίας των ετεροχθόνων.
Η Νίκη408 είναι εφημερίδα που θα εκδοθεί μέσα στο 1844, αλλά αρκετούς
μήνες μετά την λήξη της συζήτησης στην Εθνοσυνέλευση για το ζήτημα των
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Αν και δεν φαίνεται να παίρνει ξεκάθαρα θέση στο
ζήτημα, ωστόσο από τα ευρισκόμενα φύλλα, μάλλον κατατάσσεται στους προμάχους
του αυτοχθονισμού καθώς αναφέρεται συχνά με αντιπάθεια προς τους «Φαναριώτες».
Ο όρος «Φαναριώτες» συναντάται κυρίως στα αυτοχθονικά έντυπα και στην
αυτοχθονική επιχειρηματολογία. Εμμέσως η Νίκη καταφέρεται κατά των νεήλυδωνετεροχθόνων σε άρθρο της, συγκεκριμένα εκεί που αναφέρει
«...Ιδέ της Θέμιδος τα τεμένη: Εκεί κατεδικάσθησαν εις σφαγήν ένας Κολοκοτρώνης,
ένας Πλαπούτας, και έκλαιον ίσως οι ταλαίπωροι Φαναριώται, δια τι να μη ζη και ένας
τουλάχιστον Υψηλάντης, δια να σφάξωσιν ένα τουλάχιστον Υψηλάντην!... Ιδέ τους
χειμάρρους και τα βουνά: Εκεί αναπαύονται χιλιάδες αγωνιστών. Δεν τους ερρόφησε
του πολέμου ο κλύδων! Κατέστρεψαν τους εχθρούς, εζήτησαν άρτον, αλλ’ ο άρτος δεν
ήτον δια τα χείλη των, και δι’ έλλειψιν άρτου εξέπνευσαν, εν ω εξέπνεεν εις την
γλώσσαν των η λέξις “πεινώ”…Πού είναι τόσαι χήραι και ορφανά τοσούτων
αρματωλών;...Πού είναι ο υιός του Γερουσιαστού Τσαμαδού, ο ανεψιός του εν
Σφακτηρία μεγαλομάρτυρος; πού είναι; “Ας αποθάνω, αφ’ ού απέθανεν η Ελλάς” είπε,

406

Το «σχεδόν» βέβαια έχει την σημασία του...
Ταχύπτερος Φήμη, 9 Φεβρουαρίου 1844, Διάφορα, σ.2
408
Η Νίκη είναι εφημερίδα προσκείμενη στον Μεταξά και εχθρευόμενη κυρίως τον Μαυροκορδάτο,
του οποίου τις ενέργειες συχνότατα στηλιτεύει.
407
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και αυτόχειρ εσπάραξε την καρδίαν του. Τον είδον έπειτα νεκρόν εις την παραλίαν, και
μετά φρίκης εγνώρισαν ότι ολοκλήρους ημέρας δεν είχε φάγει!»409
και παρακάτω: «...εναυαγήσαμεν υπό την δυναστείαν Φαναριωτών, Παυαρέζων και
άλλων.»410. Άλλωστε η εφημερίδα στο παραπάνω απόσπασμα πιστώνει την
αυτοχειρία του Τσαμαδού (γιου) στους Φαναριώτες και στην εκμετάλλευση που
κατηγορούνται ότι διέπρατταν εναντίον των αγωνιστών. Αυτή η κατηγορία
προέρχεται από τις τοποθετήσεις του Ρήγα Παλαμήδη στην υπέρ των αυτοχθόνων
εισήγησή του στην Εθνοσυνέλευση411, ο οποίος και πρώτος απέδωσε την αυτοκτονία
του Τσαμαδού στους Φαναριώτες. Άρα θεωρούμε ότι εκφαίνεται σύμπλευση των
απόψεων της εφημερίδας με αυτές των αυτοχθονιστών όσον αφορά την αντιμετώπιση
των «Φαναριωτών».

409

Η Νίκη, 15 Ιουνίου 1844, σ.3
Αυτόθι, ό.π., σ.3
411
Για την ομιλία του Παλαμήδη (όπου και προέβη με θέρμη σε υπεράσπιση του δικαίου των
αυτοχθόνων) βλ. Η Ελπίς, 29 Ιανουαρίου 1844, σ. 453.
410
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Σύνδρομα αυτοχθονισμού σε εφημερίδες

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρατεθούν ενδεικτικά αποσπάσματα από εφημερίδες
της εποχής (τις οποίες η παρούσα εργασία μελετά) σε μια προσπάθεια να ανιχνευτούν
και να αναφανούν σύνδρομα αυτοχθονισμού412 που παρεισέφρησαν. Τα σύνδρομα
αυτοχθονισμού,

όπως

αναφέρθηκε

στο

εισαγωγικό

κεφάλαιο,

αποτελούν

χαρακτηριστικό της ιδεολογίας της εποχής και δεν απηχούν μόνο τις θέσεις του
εντύπου που τυχαίνει να τα εκφέρει. Άλλωστε συναντούνταν κάποτε και σε
εφημερίδες οι οποίες στην διαμάχη για το ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων
έλαβαν την πλευρά των δευτέρων.
Ξεκινώντας την παράθεση αποσπασμάτων, θα αναφερθούμε αρχικώς σε αυτά
που εξέφραζαν την άποψη η οποία αντιλαμβανόταν τους αρχαίους Μακεδόνες ως
κατακτητές και δυνάστες των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν ο Πρωινός Κήρυξ (εφημερίδα
υπέρ των αυτοχθόνων), σε άρθρο του με τίτλο «Η διχόνοια»413, στο οποίο μάλιστα
προσπαθεί να αποτρέψει τους Έλληνες από την διαφαινόμενη απειλή της διχόνοιας
υπενθυμίζοντας παλαιότερες συμφορές, θα αναφέρει:
«Αι διχόνοιαι κατέστρεψαν βασίλεια, και οπισθοδρόμησαν την δυστυχή ανθρωπότητα
από τα φώτα του Πολιτισμού προς της αμαθείας τα ζοφερά σκότη, όπου οι τύραννοι την
αλυσόδεσαν, και όπου εστέναξε πολλούς αιώνας. Αι διχόνοιαι μετέβαλλον τον επίγειον
Παράδεισον, την Ελλάδα εις κατοικητήριον Εριννύων. Αύται έφερον τους Μακεδόνας,

412

Τα «σύνδρομα αυτοχθονισμού» είναι ένας πολύ ευρύς όρος και περικλείει όλα τα στοιχεία που
είχαν παρεισφρήσει στην εθνική ιδεολογία και της έδωσαν συγκεκριμένη κατεύθυνση και μορφή
κατά τα (κρίσιμα) πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Τα «σύνδρομα αυτοχθονισμού» δεν
περιορίζονται μόνο στο ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων για να περιγράψουν τις
τοποθετήσεις των πρώτων, αλλά περιλαμβάνουν όλες τις διαστάσεις της εθνικής ιδεολογίας που
έρεπαν προς την υιοθέτηση της αντίληψης που ήθελε περιορισμένα τα όρια του ιστορικού χώρου
της Ελλάδος και του Ελληνισμού και απέρριπτε συνακόλουθα όλη την «βυζαντινή» (Ρωμαίικη)
κληρονομιά. Η έκταση των «συνδρόμων αυτοχθονισμού» ήταν αρκετά εκτεταμένη, το δε ζήτημα των
αυτοχθόνων-ετεροχθόνων που τέθηκε στην Εθνοσυνέλευση αποτελούσε ένα μόνο από τα
συμπτώματα (συνέπειες) της εξάπλωσης των «συνδρόμων αυτοχθονισμού» (δεν ήταν η μόνη
συνέπεια˙ υπήρχαν κι άλλες, ιδίως στον ιδεολογικό τομέα, οι οποίες μάλιστα, εν αντιθέσει προς το
ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων που έγινε αντιληπτό και σε κάποιον βαθμό τακτοποιήθηκε,
παρέμειναν στην αφάνεια και διαιωνίζονταν).
413
Ο Πρωινός Κήρυξ, 24 Σεπτεμβρίου 1843, Η διχόνοια, σ.1
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μετά ταύτα τους Ρωμαίους, και τελευταίον τους αιμοβόρους Τούρκους οίτινες
ηρήμωσαν την ανθηράν όψιν της και εδούλωσαν τα τέκνα της.»414
Ο Αιών (αν και ετεροχθονική εφημερίδα) θα φιλοξενήσει στις σελίδες του, τον
Απρίλιο του 1843, λόγο εκφωνηθέντα υπό κάποιου Θ. Γαϊτάνου Σιφνιού επί τη
ενάρξει «των μαθημάτων του εν Πόρω Ελληνικού Σχολείου»415. Ο λόγος
περιστρέφεται γύρω από τα επιτεύγματα των Ελλήνων, με συχνές αναφορές στην
συμβολή της Παιδείας, αλλά και με ιστορικές αναδρομές στην αρχαιότητα. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην χρονική στιγμή της Μακεδονικής
παρέμβασης:
«...Τί παρατηρείται τότε; Φορά προδοτών, προδοσία επί προδοσία και τελευταίον η
αισχρά δουλεία. Έχομεν δε και τούτου κατά δυστυχίαν παράδειγμα τους απογόνους των
ενδόξων προγόνων ημών. Εις μάτην ο άδολος Δημοσθένης, ο ένθερμον υπέρ της
πατρίδος του αγάπην πνέων, εξεφώνει τους ρητορικωτάτους εκείνους κατά Φιλίππου
Λόγους, και κατεδίωκε τους προδότας της πατρίδος! Εις μάτην συνεβούλευε τους
συμπολίτας του με τους αλλεπαλλήλους και πλήρεις συνετών συμβουλών και ρητορικής
δεινότητος λόγους του!...Οι Αθηναίοι τέλος ενικήθησαν κατά κράτος υπό του
Μακεδόνος Φιλίππου την αξιοδάκρυτον εκείνην εν Χαιρωνεία ήτταν, όπου εξέπνευσε
και η αυτονομία της Ελλάδος, και έκτοτε υπέφερεν εως χθες ακόμη την πολυειδή
και πολύμοχθον εκείνην δουλείαν, μεταπίπτουσα αλληλοδιαδόχως από ζυγού εις
ζυγόν.»416

414

Ο Πρωινός Κήρυξ, 24 Σεπτεμβρίου 1843, Η διχόνοια, σ.1
ης
ης
Αιών, Παράρτημα (Συνέχεια) της 29 Απριλίου 1843 στο φύλλο της 25 Απριλίου, Λόγος
εκφωνηθείς την 28 Μαρτίου 1843, ημέραν της ενάρξεως των μαθημάτων του εν Πόρω Ελληνικού
Σχολείου, υπό Θεοδώρου Γαϊτάνου Σιφνιού, σ.2
416
Αυτόθι, ό.π. (Οι υπογραμμίσεις δικές μας). Πάντως η θέση αυτή, αν και σήμερα προκαλεί
έκπληξη, φαίνεται ότι κατά τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια αποτελούσε κοινό τόπο. Η θέση αυτή,
η οποία είχε τύχει και προώθησης από τον Κοραή, αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως υπό δισχιλιετή
ζυγό! Ως οι πρώτοι που υπέβαλαν ζυγό στην Ελλάδα εκλαμβάνονται οι Μακεδόνες, κατόπιν οι
Ρωμαίοι και ύστερα οι Ρωμαίοι της Νέας Ρώμης (οι εκ των υστέρων επονομασθέντες «Βυζαντινοί»).
Εσχάτως δε και οι Τούρκοι (τα τελευταία 360 χρόνια). Συνεπώς η απελευθέρωση που προήλθε από
την Επανάσταση του 1821 πρόκειται να επαναφέρει την Ελλάδα στην προ της μακεδονικής
κατακτήσεως κατάστασή της, ήτοι στην ελευθερία. Η θέση αυτή βεβαίως είναι εξαιρετικά
προβληματική˙ όχι τόσο ενοχλητική όταν αναγινώσκεται από Πελοποννησίους, αλλά ιδιαιτέρως όταν
διαβάζεται από απογόνους Μακεδόνων ή Ρωμαίων, οι οποίοι δεν μπορεί παρά να περιέλθουν σε
σύγχυση και απορία.
415
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Τα ίδια περίπου υποστηρίζει και ο Χρόνος σε άρθρο του με τίτλο «Ο
αλιτήριος» το 1845417. Το άρθρο ξεκινάει ακριβώς ως εξής:
«Επί Φιλίππου, του Μακεδόνος, εις τοσαύτην είχον καταντήσει οι Έλληνες διαφθοράν,
ώστε και αυτή του εν Δελφοίς...ιέρεια, δια τε χρημάτων και δώρων πειθομένη,
εφιλίππιζε˙ καθ’ όλην δε την Ελλάδα, και προ πάντων εις τας Αθήνας, υπομίσθιοι του
βασιλέως των Μακεδόνων ελυμαίνοντο τα κοινά, και τα ελεύθερα πολιτεύματα
κατέλυον, και τους αρίστους των πολιτών ή εξωστράκιζον, ή εις των δημίων τας χείρας
ενεχείριζον, και τον λαόν κατά των προκαθημένων υπεκίνουν, και τον αλλόφυλον
διαλλακτήν των οικείων ερίδων παρεκάλουν, και τας πύλας των πόλεων εις τον
φοβερόν των πόλεων εχθρόν ανεπετάννυον και αναφανδόν προδόται των ιδίων αυτών
πατρίδων ανεδεικνύοντο, σεμνυνόμενοι μεν επί τη προδοσία, οργιζόμενοι δε κατά των
αγροίκων Μακεδόνων, οίτινες, την σκάφην σκάφην λέγοντες, ωνείδιζον κατά
πρόσωπον τους αισχίστους των ανθρώπων, τους της πατρώας αυτών γης ατίμους
προδότας. Τοιούτω δε τρόπω ο πανούργος κατακτητής εκ του αφανούς
κατεκράτησεν απάσης της Ελλάδος, δια προδοσιών γενόμενος κύριος αυτής, ήτις
το πριν και ως αλλόφυλον τον εθεώρει και ως βάρβαρον και από των εθνικών
αγώνων και από των Ελληνικών συνεδρίων τον απέκλειε.418 Προδόται τοιούτοι,
κατά κοινήν δυστυχίαν, και σήμερον παρ’ ημίν υπάρχουσι και τοσούτον μάλιστα
αυθάδεις, παράτολμοι και θρασείς, ώστε, καθώς από του βήματος οι αρχαίοι εκείνοι,
δημοσία και ούτοι τους την υποδούλωσιν της Ελλάδος προκαλούντας επαινούσι...»419
Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το πως δημοσιεύονται ανενδοιάστως τέτοιου
είδους θέσεις στον δημόσιο λόγο. Η πιο εύλογη ερμηνεία του γεγονότος αυτού είναι
πως τέτοιου είδους απόψεις είχαν καταστεί σε έναν ορισμένο βαθμό αποδεκτές από
την επίσημη ιδεολογία της εποχής. Να σημειωθεί δε ότι η εφημερίδα Χρόνος ανήκε
στην παράταξη των εφημερίδων οι οποίες υποστήριζαν το δίκαιο των ετεροχθόνων
κατά τις συζητήσεις της Εθνοσυνέλευσης τοιυ 1844. Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας
αναφέρεται επίσης ως παρέναιση (η οποία γίνεται για να παραδειγματιστούν οι
Έλληνες της εποχής για των βλαπτικό ρόλο των ξένων επεμβάσεων): «Ή δεν

417

Χρόνος, 18 Αυγούστου 1845, Ο αλιτήριος, σσ. 1-2
(Οι υπογραμμίσεις δικές μας.) Στο σημείο αυτό αναφαίνεται η πιο ακραία μορφή συνδρόμων
αυτοχθονισμού, η οποία θεωρεί τον Μακεδόνα Φίλιππο ως αλλόφυλο και βάρβαρο. Οι απόψεις
αυτές εκλαμβάνονται σήμερα από την επιστημονική κοινότητα ως αστήρικτες και αβάσιμες αλλά και
από την ελληνική κοινωνία ως επικίνδυνες.
419
Χρόνος, ό.π., σ. 1
418
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εδιδάχθημεν έτι, υπό των οικείων καν παθημάτων, ότι πρώτον μεν του μεγάλου
βασιλέως {Πέρσου}, μετέπειτα δε των Μακεδόνων και των Ρωμαίων η εις τα
Ελληνικά πράγματα επέμβασις και την δόξαν και την ισχύν της πατρίδος μας κατέβαλε,
και αυτό προσέτι το όνομά της από της βίβλου διέγραψε των ζώντων;»420. Η εφημερίδα
Χρόνος λοιπόν εκλαμβάνει τον όνομα της Ελλάδας ως «διαγραφέν από την βίβλο των
ζώντων» κατά τους αιώνες της Μακεδονικής επικράτησης και ισχύος, αλλά και
προφανώς κατά τους χρόνους του «Βυζαντίου».

Η θέση αυτή είναι εξαιρετικά

διαδεδομένη την εποχή εκείνη. Η «Εφημερίς των Αθηνών» το 1824 είχε δημοσιεύσει
επιστολή «του ευγενούς Λεϊκέστερ Στανόπ», για τον οποίο και εκφράστηκε με πολύ
κολακευτικά λόγια. Η επιστολή εκείνη του φιλέλληνος Στανόπ προς τους Αθηναίους
ανέφερε: «Αθηναίοι, το δίκαιον του Έθνους σας έγγιξε τον λαόν της Αγγλίας
κατάκαρδα....Εκείνο όμως όπου δεν είναι ολιγώτερον θαυμαστό, είναι, πως ένα Έθνος
τόσον καιρόν σκλαβωμένον υπό κάτω εις Βασιλείς Ρωμάνους και Τούρκους, μέσα
εις την ταραχήν των αρμάτων, εις τους πολέμους των Φατριών, και περικυκλωμένον
από ένα μεγάλον πλήθος Τούρκων, εσύστησε το τόσον ελεύθερον πολιτικόν του
σύστημα.»421. Η άποψη λοιπόν που ενυπήρχε και διαιωνιζόταν και μεταξύ των
Άγγλων, ήταν πως η περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Ανατολής
αποτελούσε μια περίοδος υποτέλειας και σκλαβιάς των Ελλήνων. Βεβαίως ο Άγγλος
Στανόπ είναι ακριβής με τις ορολογίες και δεν ονομάζει «Βυζαντινούς» τους
αυτοκράτορες. Σήμερα βεβαίως προκαλεί την έκπληξη ο ισχυρισμός ότι οι Ρωμάνοι
βασιλείς, δηλαδή οι αυτοκράτορες της Ρωμανίας, ήταν οι δυνάστες των Ελλήνων˙ την
εποχή ωστόσο εκείνη η ιστορική συνειδητοποίηση παρεμποδιζόταν και συσκοτιζόταν
από την υπερίσχυση μιας εθνικής ιδεολογίας η οποία χαρακτηριζόταν από τάσεις και
σύνδρομα αυτοχθονισμού. Παρόμοια θέση με την παραπάνω εκτεθείσα θα παραθέσει
και ο Φίλος του Λαού το 1844, σε πιο ανεπτυγμένη μορφή μάλιστα, ούτως ώστε να
αναδεικνύονται και όλες οι πτυχές της νοοτροπίας των συνδρόμων αυτοχθονισμού
που είχαν εισχωρήσει στην εθνική ιδεολογία. Εδώ πλέον δεν συναντούμε την
αποκήρυξη του υπό την Μακεδονική καθοδήγηση ελληνικού παρελθόντος αλλά την
αποκήρυξη του «βυζαντινού» (ρωμαϊκού/ρωμαίικου) παρελθόντος. Δηλαδή, ενώ οι

420
421

Χρόνος, ό.π., σ. 2
Εφημερίς Αθηνών, 20 Αυγούστου 1824, σ.1 (οι υπογραμμίσεις δικές μας)
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προηγούμενες εφημερίδες απεκήρυτταν τον Φίλιππο και το επακόλουθο μακεδονικό
έπος, η τελευταία αποκηρύσσει συνολικά την Ρωμαιοσύνη422:
«...Τί επροξένησε την πτώσιν της Ελληνικής φυλής; Η Βυζαντινή διαφθορα˙ τί
προετοίμασε και εγέννησε την Ελληνικήν παλιγγενεσίαν; Η κατά των Βυζαντινών ιδεών
και έξεων αντενέργεια του έθνους, η συνδρομή αυτού εις τ΄αθάνατα μνημεία των
αρχαίων˙ εις αυτά ήναψεν εκ νέου την σβεσμένην δάδα της ζωής του. Δια της
επαναστάσεως επομένως απεφάνθη ο λαός ούτος τί είναι και τί θέλει˙ δεν είναι
εξακολούθησις της διακοπείσης βυζαντινής εποχής, είναι κράτος νέον μη δανειζόμενον
από το ποτέ Βυζαντινόν, ούτε το πολίτευμα, ούτε τα ήθη, ούτε αυτήν την διεφθαρμένην
γλώσσαν.423 Δεν είμεθα πλέον Γ ρ α ι κ ο ί, ούτε Ρ ω μ α ί ο ι, είμεθα Έ λ λ η ν ε ς 424˙
422

Για άλλη μια φορά θα υπενθυμίσουμε ότι οι μομφές του υποφαινομένου δεν στρέφονται ενάντια
στις εφημερίδες που εξέφεραν τα παρατεθέντα αποσπάσματα (άλλωστε κάποιες από αυτές ανήκαν
και στον Τύπο που έλαβε την πλευρά των ετεροχθόνων -όπως ο Φίλος του Λαού- και απλώς
αναπαρήγαγαν τις ήδη διαδεδομένες εντός της μετεπαναστατικής εθνικής ιδεολογίας θέσεις),
προσπαθούν ωστόσο να αναδείξουν την «μόλυνση» της εθνικής ιδεολογίας από τα σύνδρομα
αυτοχθονισμού. Οι εισηγητές ωστόσο και εμπνευστές των συνδρόμων αυτοχθονισμού είναι άξιοι
κάθε κατηγορίας.
423
Ως «διεφθαρμένη γλώσσα» να σημειώσουμε ότι υπονοούνται μάλλον τα κοινώς λεγόμενα
ρωμαίικα, η μετέπειτα αποκληθείσα Δημοτική [ο όρος Δημοτική είναι νεολογισμός (καθώς η γλώσσα
αυτή ονομαζόταν ανέκαθεν ρωμαίικα), μάλλον εισαχθείς το 1818 υπό του Παναγιώτη Κοδρικά -βλ.
Παναγιωτάκη Καγκελλαρίου Κοδρικά, Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου, τόμος Α΄, Παρίσι
1818, σσ. κβ, κστ,ια, λθ. Ο Κοδρικάς αναγνωρίζει ότι η γλώσσα αυτή λεγόταν Ρωμαϊκή (σ. ια, μβ), κι
επίσης καταφάσκει εν μέρει στους ισχυρισμούς του προγενεστέρου του Καταρτζή αναφέροντας
«τότε ανεφάνη το περί Ρωμαίκιας Γλώσσας ευφυέστατον σύστημα του Καταρτζή»-βλ. ό.π.,σ.κστ. Ο
Κοδρικάς αντιπαρετέθη στον Κοραή -τον οποίο δεν κατονομάζει, και τον οποίο επανειλημμένως
χαρακτηρίζει ως δημαγωγό- και τις απαξιωτικές του θέσεις σχετικά με την κοινή γλώσσα των
Ελλήνων, υποστηρίζοντας την αυθεντικότητα της ελληνικής γλωσσικής έκφρασης και απορρίπτοντας
αυθαίρετες καινοτομίες-βλ. ό.π. σσ. με,μστ, 240-249. Επίσης ο Κοδρικάς καταρρίπτει τους
ισχυρισμούς του Κοραή ότι η Ελληνική γλώσσα διεφθάρη όταν ονομάστηκε Ρωμαϊκή, καθώς
αναφέρει πως αντιθέτως με όσα διδάσκει ο Κοραής (ότι δηλαδή η ήδη διαφθαρείσα γλώσσα των
Ελλήνων ονομάστηκε Ρωμαϊκή), «Όταν η Γλώσσα των κατοίκων της Κωνσταντινουπόλεως ωνομάσθη
Ρωμαϊκή, η Γλώσσα των Ελλήνων δεν είχε διαφθαρή, αλλ’ εσώζετο εν πάση αυτής τη ακεραιότητι.»βλ. ό.π.,σ. λθ. Ο Κοδρικάς αποδέχεται ότι ναι μεν η ελληνική γλώσσα διεφθάρη, αλλά ωστόσο αυτό
συνέβη μόνο στα τελευταία χρόνια της παρακμής πριν την Άλωση (1453) και κατά τα χρόνια μετά της
Αλώσεως. Ακόμη ο Κοδρικάς αντιπαρατίθεται στον Κοραή όσον αφορά την απεμπόληση του
ονόματος «Ρωμαίοι» για τους Έλληνες: «...Οι δε λαλούντες αυτήν την Ρωμαϊκήν Γλώσσαν, μήτε ήσαν,
μήτε ωνομάσθησαν ποτέ Γραικοί, αλλ’ ήσαν, ή άποικοι Ρωμαίων, και ακολούθως Ρωμαίοι, ή Έλληνες
τω γένει, και κατά πολιτογραφίαν Ρωμαίοι. Εις αυτήν δε την κατά πολιτογραφίαν Εθνικήν επωνυμίαν
συμπεριελήφθησαν όλα τα υπό το κράτος της Ρωμαϊκής Βασιλείας υποκείμενα Έθνη, και προ πάντων
εν γένει οι Έλληνες, ως των αυτών επίσης συμμετέχοντες πολιτικών δικαιωμάτων...Οι δε Ηγεμόνες
αυτών των κατά πολιτογραφίαν ονομαζομένων Ρωμαίων, τους οποίους με τόσην υπεροψίαν
αναφέρει ο Δημαγωγός {εν. ο Κοραής}, δεν ήσαν μήτε Τοπάρχαι, μήτε Δημογέροντες της χώρας των,
αλλ’ ήσαν Σεβαστοί Αυτοκράτορες όλης της Ρωμαϊκής Επικρατείας, και ωνομάζοντο Αυτοκράτορες
Ρωμαίοι, καθ’ ότι ήσαν και τω κράτει, και τω Δικαιώματι, Εθνικώς αναγνωρισμένοι τοιούτοι. Μα διατί
τάχα η Επωνυμία Ρωμαίοι απαρέσκει τόσον σκληρά εις τον Φιλόσοφον αυτόν του ΙΘ. Αιώνος; μήπως
η επωνυμία Γραικοί, εις την οποίαν τοσούτον αρέσκεται, είναι προσφυεστέρα εις την ολοκληρίαν
του Γένους μας; Ή μήπως ο Γραικός ήτον ευγενέστερος από τον μεγάλον Κωνσταντίνον;» -βλ. ό.π. σ.
λθ-μ΄. Οι υπογραμμίσεις δικές μας, αγνοούμε το εαν ο όρος ολοκληρία του Κοδρικά σημαίνει

150

ολοκλήρωση. Εαν ναι, τότε η παρατήρηση αυτή του Κοδρικά ενέχει καίριο περιεχόμενο και
προφητικό χαρακτήρα, καθώς η απομάκρυνση από την ονομασία Ρωμαίοι είναι που θα
δημιουργήσει στη συνέχεια εμπόδια και προσκόμματα όσον αφορά στην ολοκληρία του Γένους, και
στην συνειδητοποίηση των ορίων του από τους κατοίκους του νεοαπελευθερωμένου ελληνικού
κράτους που θα σπεύσουν να ταυτιστούν απευθείας και μόνο με τους αρχαίους Έλληνες.]. Είναι
γνωστή η αποστροφή των οπαδών της καθαρεύουσας για τα ρωμαίικα-Δημοτική, γι’ αυτό και ο
χαρακτηρισμός διεφθαρμένη γλώσσα. Υπάρχει βεβαίως και μια ακόμη διάσταση του θέματος. Κύριοι
υποστηρικτές της καθαρεύουσας ήταν οι οπαδοί του κοραϊκού ρεύματος. Μήπως η αντιπάθειά τους
προς τα ρωμαίικα αντανακλούσε την αντιπάθειά τους προς κάθετι Ρωμαϊκό (δηλ. «βυζαντινό»);
Και μιας και έγινε νύξη στο έργο του Κοδρικά, δεν θεωρούμε περιττή μια ακόμη αναφορά σε αυτόν,
την οποία και θα συνοδεύσουμε με αξιολογική σύγκριση. Ο Κοδρικάς το 1818 έγραφε για την
ταυτότητα του Γένους: «Οι κάτοικοι λοιπόν της Κωνσταντινουπόλεως είναι Ρωμαίοι, και όχι Δωριείς,
ή Αιωλείς. Και αν καλοεξετάσωμεν την αλήθειαν του πράγματος, Ημείς όλοι, εν γένει
συμπεριλαμβανομένου του γένους, ήμεθα πρώτον μεν Κοινώς Έλληνες˙ Έπειτα κατά Γενικήν
Κυριαρχίαν Μακεδόνες˙ Ύστερον κατ’ Εθνικήν πολιτογραφίαν Ρωμαίοι˙ Και τέλος πάντων δια της
Ιεράς πίστεως Χριστιανοί. Και τούτο ας μη το εκλάβη κανένας αστείος μελαγχολικός ως αφορμήν
ειρωνίας. Ομιλώ σπουδάζων, και όχι παίζων. Η κατά θρησκείαν αυτή Ιερά επωνυμία, εις την οποίαν,
Θεία Ευδοκία, καυχάται το γένος μας, απεκατέστη και ηθικώς, και πολιτικώς το μόνον
χαρακτηριστικόν, και ενταυτώ το μόνον συστατικόν της Εθνικής Ολοκληρίας της των Ελλήνων
απογονίας. Δια της Χριστιανικής Πίστεως, ως Θείας Παλιγγενεσίας, το Ελληνικόν γένος ολοκλήρως
ανανεώθη, και ηθικώς, και πολιτικώς μετερρυθμίσθη. Ώστε, κατά τον Απόστολον Παύλον, τα αρχαία
παρήλθε, και γέγονε τα πάντα καινά. Δι’ αυτής της Ιεράς Πίστεως διεσώθη το Ελληνικόν Γένος από
τον τέλειον αφανισμόν, και αυτή η δια της Χριστιανικής Πίστεως Εθνική επωνυμία κατήντησεν ες
τοσούτον ουσιώδες γνώρισμα του Έθνους, ώστε ένας Έλλην παύει του να αναγνωρίζεται Έλλην, άμα
οπου παύση του να ονομάζεται Χριστιανός.» (οι υπογραμμίσεις δικές μας, βλ. Κοδρικά, ό.π. σσ. μμα). Πόσο καίριες, πόσο ευκρινείς, πόσο ουσιώδεις, πόσο διαυγείς και εύστοχες είναι οι σκέψεις και
τα συμπεράσματα του Κοδρικά! Πόσο μεγάλη διαφορά έχουν αυτές, οι ανταποκρινόμενες στην
ιστορική αλήθεια θέσεις, από τα φληναφήματα περί Μακεδονικού ζυγού και αιτήματος προς πλήρη
απεμπόληση του ονόματος Ρωμαίοι τα οποία δυστυχώς αποδέχτηκε και υποστήριξε ο Κοραής. Η
κριτική του Κοδρικά έγινε στοχευμένα, το έργο του είχε ως στόχο τον Κοραή. Στην ιδεολογική αυτή
σύγκρουση, η οποία συνετελέσθη τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια (στην πιο κρίσιμη δηλαδή
εποχή για την ιδεολογική διαμόρφωση του μελλοντικού κράτους που θα προέκυπτε από την
ακόλουθη Επανάσταση), υπερίσχυσαν απολύτως τα ιδεολογήματα του Κοραή. Σε αυτόν περιήλθε η
φήμη και ο σεβασμός των εξεγερθέντων Ελλήνων και τις δικές του υποδείξεις ακολούθησαν. Η
επίσημη εθνική ιδεολογία αφομοίωσε στοιχεία και σύνδρομα αυτοχθονισμού, εν αγνοία των
επαναστατησάντων Ελλήνων οι οποίοι έτειναν ευήκοον ους προς τους δυτικοτραφείς
διανοουμένους. Τα σύνδρομα αυτοχθονισμού ωστόσο έμελλαν να καταστούν αναγνωρίσιμα.
Ιστορικοί τα εντόπιζαν και σιγά σιγά επέφεραν τις αλλαγές που χρειαζόταν στην εθνική Ιδεολογία
(όπως ο Παπαρρηγόπουλος) ώστε να καταστεί αληθής και ανταποκρινόμενη στην ένδοξη
πραγματικότητα και ιστορική πορεία του Ελληνικού Γένους. Το έργο αυτό ωστόσο φαίνεται ότι δεν
έχει απολύτως ολοκληρωθεί. Ο Π. Κοδρικάς, μετά από την ήττα του στο ιδεολογικό πεδίο από τον
Κοραή, περιήλθε στην αφάνεια. Οι Έλληνες επιστήμονες και ιστορικοί δεν απέδωσαν στο έργο του
την σημασία που του άξιζε. Κι όμως, αυτός ήταν ο οξυνούστερος και συνεπέστερος από τους
ιδεολογικούς αντιπάλους του Κοραή, κι επιπλέον ο πιο κατηρτησμένος. Τώρα πλέον που τα
σύνδρομα αυτοχθονισμού αναδείχθηκαν σε όλες τους τις διαστάσεις, είναι καιρός οι επιστήμονες να
στραφούν προς το αντίπαλον δέος του Κοραή, στον Κοδρικά, καθώς εκείνος ήταν που εξέφερε λόγον
αληθείας και εμπνεύστηκε την επιχειρηματολογία που χρειαζόταν να αντιπαρατεθεί στα σύγχρονά
του σύνδρομα αυτοχθονισμού. Δυστυχώς η μάχη που έδωσε τότε κατέληξε σε ήττα, οι συνέπειες της
οποίας ταλάνισαν την εθνική ιδεολογία για πολύ πολύ καιρό, και στο γλωσσικό ζήτημα, αλλά και στο
εθνικό ζήτημα της διακρίβωσης της ταυτότητας του Γένους μας, η οποία δεν ήταν εφικτό να γίνει
πλήρως αντιληπτή. Σήμερα όμως, δύο αιώνες μετά, το φως της ιστορικής επιστήμης μπορεί να
αναδείξει το μέγεθος του Κοδρικά και το πραγματικό βάρος των λόγων του, τα οποία δεν έμελλαν να
γίνουν η πυξίδα για τους συγχρόνους του, μπορούν ωστόσο να αποβούν χρήσιμα για τους
σημερινούς απογόνους των Ελλήνων εκείνων. Για τον Κοδρικά πρέπει να προβούμε και σε μερικές
επιπλέον επισημάνσεις, διότι έχει -εως έναν βαθμό- επικρατήσει η απλουστευτική εντύπωση ότι
είναι αρχαϊστής. Γνωρίζουμε (σχεδόν μετά βεβαιότητας) ότι ο Κοδρικάς ήταν αυτός που εισήγαγε τον
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όρο Δημοτική. Θα ήταν λοιπόν παράδοξο να δημιουργηθεί ο συνειρμός ότι ο εισηγητής του όρου
Δημοτική ήταν αντιδημοτικιστής. Ο Κοδρικάς διακρίνει δύο μορφές της Γλώσσας, την Ευγενική και
την Δημοτική (βλ. Αυτόθι, ό.π., σ. 242). Αμφότερες όμως είναι αποδεκτές μέσα στα πλαίσια της
λειτουργίας τους (η μεν για τον γραπτό λόγο, η δε για τον προφορικό). Ο Κοδρικάς αποδέχεται την
νομιμοποιητική δύναμη που διαθέτει η καθολικότητα της χρήσης της Δημοτικής και γι’ αυτό είναι
πολύ πιο κοντά στις απόψεις του Καταρτζή απ’ ότι ο Κοραής. Οι μόνες του ενστάσεις για την
υιοθέτηση της καθομιλουμένης γλώσσας (ρωμαίικα) ήταν ότι αυτά ποικίλαν από περιοχή σε περιοχή
(κι έτσι ανάγκη ήταν να χρησιμοποιείται μια Κοινή διάλεκτος στην οποία γραπτώς θα εκφράζονταν οι
διανοούμενοι του Γένους, ανεξαρτήτως τοπικής καταγωγής, ώστε να γίνεται για παράδειγμα
κατανοητός ο Πόντιος από τον Κύπριο και τανάπαλιν -και αυτό διότι, συγκεκριμένα το ποντιακό
ιδίωμα είναι πολύ ιδιαίτερο, άρα είναι δύσκολο να γίνεται καθολικά κατανοητό μέσω του γραπτού
λόγου, κάτι το οποίο όμως αιτούνταν οι δημοτικιστές, δηλ. να εκφράζεται και γραπτώς η κάθε
ελληνική ομάδα ακριβώς με την καθομιλούμενη γλώσσα της). Συμπερασματικά θεωρούμε ότι ο
Κοδρικάς βρίσκεται πιο κοντά στην Δημοτική γλώσσα απ’ ότι ο Κοραής, αν και η επικρατούσα
άποψη, κατονομάζοντάς τον ως αρχαϊστή, τον θέτει στο ένα άκρο και στο έτερο τους οπαδούς της
καθομιλουμένης γλώσσας, ενώ τον Κοραή τον θέτει στο μέσον, ως εφευρέτη της μέσης οδού. Δεν
είναι ωστόσο αντιπροσωπευτική της αλήθειας αυτή η γενικευτική κατηγοριοποίηση, αφού ο
Κοδρικάς βρίσκεται πιο κοντά στον Καταρτζή απ’ ότι ο Κοραής (άρα πως τίθεται στο άλλο άκρο και
χαρακτηρίζεται αρχαϊστής;). Η κύρια παρατήρηση στην οποία προβαίνει ο Κοδρικάς είναι ότι ναι μεν
αναγνωρίζει την ύπαρξη (και την δικαιωματική διαιώνιση) της Δημοτικής, αλλά σημειώνει ότι
ανέκαθεν υφίστατο παράλληλα προς μια πιο εξευγενισμένη γλώσσα (Αυτόθι, ό.π., σσ.237-239).
Υποστηρίζει ότι και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την Δημοτική τους Γλώσσα, αυτό όμως δεν τους
εμπόδιζε να εκφράζονται επισήμως με μια πιο επιμελημένη. Έτσι λοιπόν θεωρεί ως άστοχη την
σύγκριση της σημερινής (1818) Δημοτικής Γλώσσας με την Αττική Διάλεκτο, καθώς η σύγκριση της
πρώτης θα έπρεπε να γίνει με την αντίστοιχη Δημοτική των αρχαίων (την οποία ο Κοδρικάς επίσης
αποδέχεται, βλ. αυτόθι, ό.π., σ.335). Έτσι λοιπόν, κατά το παράδειγμα και των αρχαίων Ελλήνων,
θεωρεί ότι νομιμοποιείται να προτείνει την ύπαρξη της «Κοινής Ελληνικής Διαλέκτου» (παρεμφερή
προς την Αττική Διάλεκτο) εν παραλλήλω με την σημερινή Δημοτική -η οποία διαφέρει από περιοχή
σε περιοχή ανάλογα με τα ιδιώματα, η «Κοινή Ελληνική Διάλεκτος» ωστόσο, ως επίσημη γλώσσα θα
είναι κοινή. Η «Κοινή Ελληνική Διάλεκτος» που υποστηρίζει ο Κοδρικάς δεν ταυτίζεται με την Αττική
Διάλεκτο (ό.π., σ.283) γι’ αυτό και προβλέπει όχι τον τύπο “γράφουσι” αλλά το “γράφουν”. Από τις
τρεις επιλογές που ανέκυπταν, δηλαδή α. γλώσσα κατά τα (προφορικά) ιδιώματα κάθε περιοχής,
β.«Κοινή Ελληνική Διάλεκτος» στα πρότυπα της Αττικής Διαλέκτου (η οποία και χρησιμοποιούνταν
από τους προγόνους μας) και γ. ένα νέο αυθαίρετο είδος, ο Κοδρικάς προτιμάει την δεύτερη. Ο
Κοδρικάς δεν απορρίπτει τα κατά τόπους προφορικά ιδιώματα και διαλέκτους των Ελλήνων αλλά
ονομάζει «μιξοβάρβαρον» την γλώσσα η οποία περιέλαβε ξενικούς τύπους και τους εκφέρει ως
ελληνικούς. Ως ορισμό αναφέρει «Μιξοβάρβαρος φράσις παρ’ ημίν κρίνεται και λέγεται εκείνη οπού
σύγκειται από λέξεις χυδαϊκάς τετριμμένας, ή ξενικάς, ενωμένας με λέξεις Ελληνικάς
μετασχηματισμένας, και ασυνηθίστους εις την κοινήν δημοτικήν ομιλίαν» (βλ. αυτόθι, ό.π., σ.338).
Για τον «Μακαρονισμό» ο Κοδρικάς έχει να αναφέρει ότι «Μακαρονισμός λοιπόν, ως προς την καθ’
ημάς διάλεκτον, δεν ημπορεί να ονομασθή άλλος, ειμή ο μιξοβάρβαρος τρόπος του να εξελληνίζη ο
γράφων τας βαρβαρικάς λέξεις, ή να εκβαρβαρίζει τας Ελληνικάς...Ο μακαρονισμός κατά λέξιν
συνίσταται εις την μετατροπήν του συνήθους της λέξεως σχηματισμού, και μεταμόρφωσιν από του
ιδίου της σχήματος εις πρωτότυπον σχήμα, προς ο κατά τεχνολογίαν ανάγεται. Ως όταν
παραδείγματος χάριν, την δημοτικώς κατ’ αποκοπήν Δωρικήν συνηθισμένην λέξιν λ ά δ ι, ήθελες
εκφέρη κατά τύπον αττικόν ε λ ά δ ι ο ν, και το ξ ί δ ι ο ξ ί δ ι ο ν, και το χ ι ό ν ι χ ι ό ν ι ο ν, και τα
τούτοις όμοια, τότε ομολογουμένως μακαρονίζεις, καθ’ ότι βαρβαροελληνίζεις, τας δημοτικάς λέξεις
με Αττικάς καταλήξεις εκφέρων, εναντίον και της παλαιάς, και της νέας κοινής συνηθείας και
χρήσεων, καθώς εβαρβάριζε και ο εκφέρων δανειώ αντί του συνηθισμένου δανείσω.» (βλ. αυτόθι,
ό.π., σσ. 303-304). Έτσι λοιπόν ο Κοδρικάς αντιπαρατίθεται προς τις καινοτομίες της καθαρεύουσας,
ενώ απέναντί της θα αντιπροβάλει ακόμη και την χρήση της δημοτικής, την οποία δεν προτείνει για
τον γραπτό λόγο (ως εμπεριέχουσα στοιχεία «χυδαϊσμού», δηλ. καθημερινά) αναγνωρίζει ωστόσο
ότι αυτή υφίσταται και ότι διατηρεί «την γνήσια φράση» της (για την οποία δίνει και προσήκον
παράδειγμα, βλ. αυτόθι, ό.π. σ. 344). Δηλαδή ο Κοδρικάς σαφέστατα τοποθετείται υπέρ της
δημοτικής που την θεωρεί ως γνήσια (αν και δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή του για τον γραπτό
λόγο) και εναντίον της καθαρεύουσας που θεωρεί ως «γλωσσική αίρεση». Δεν μπορεί να
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εγερθέντες εκ του τάφου εις την φωνήν του Ρήγα, εύρομεν περιτυλιγμένα εις το σώμα
μας ράκη τινά βυζαντινά˙ αλλά τα λείψανα ταύτα εποχής αδόξου εσπεύσαμεν ν’
αποβάλωμεν και να φορέσωμεν τον τόσον εις τους Βυζαντινούς μισητόν δυτικόν
πίλον.»425
Από το πνεύμα των παραπάνω τοποθετήσεων που συναντώνται σε
αποσπάσματα από εφημερίδες, ως επί το πλείστον της εποχής που μελετάμε,
μπορούμε να πούμε ότι ξεφεύγει ο Αιών με τις θέσεις που αναπτύσσει στο άρθρο του
«Το Έθνος»426. Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στις καταβολές του ελληνικού
έθνους και τα πράγματα φαίνεται σε κάποιον βαθμό να αποκαθίστανται. Ως λαοί
συγγενικοί των Ελλήνων αναγνωρίζονται οι Τρώες, οι Θράκες και οι Ρωμαίοι: «...Δεν
λέγομεν του Τρώας, Κάρας, Λύδους, Θράκας, Ρωμαίους, διότι, κατά τους
αρχαιολόγους, οι λαοί ούτοι ήσαν μερίδες ή κλώνοι της μεγάλης Ελληνικής φυλής,
καταγομένης από των Πελασγών...»427. Για τους Ρωμαίους ακόμη λέγεται ότι «το
Ελληνικόν Έθνος εδέχθη τον Ρωμαϊκόν ζυγόν, ως ομόφυλόν σχεδόν...»428. Επίσης,
όσον αφορά τον τρόπο σχηματισμού του ελληνικού έθνους (στην αρχή της ιστορίας
του), υποστηρίζεται ότι συνέβη όταν αυτό «συμμιχθέν καλώς μετά των αυτοχθόνων»
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην προσφορότερη (βάσει συνθηκών διαβίωσης) περιοχή,
δηλαδή στον μετέπειτα ελλαδικό χώρο. Υπάρχει μια αναφορά και στο Αλβανικό
στοιχείον και στην καταγωγή του, η δε διατύπωση του συγκεκριμένου ισχυρισμού
είναι ενδιαφέρουσα: «Το παρ’ ημίν λεγόμενον Αλβανικόν στοιχείον υπάρχει το πλείον
εξ’ αίματος Ελληνικού, Ελληνικόν υπάρχον και από της πρώτης, της αρχαιοτάτης
χαρακτηριστεί ο Κοδρικάς λοιπόν ως αντιδημοτικιστής, αλλά σίγουρα είναι σφοδρός πολέμιος της
καθαρεύουσας. Αν και θεωρείται ο Κοδρικάς ως αρχαϊστής αυτό είναι πιθανότατα μια
υπεραπλούστευση (καθώς άλλωστε και η γλώσσα των κειμένων του είναι προσιτή). Σε καμία
περίπτωση πάντως δεν είναι αντιδημοτικιστής. Σίγουρα είναι φανατικός αντίπαλος του Κοραή ο
οποίος πάει να καινοτομήσει με την καθαρεύουσα, ωστόσο δεν αποστρέφεται την Δημοτική
γλώσσα, την οποία ο ίδιος ονόμασε έτσι. Αυτό που εν τέλει προτείνει ο Κοδρικάς είναι, κατά μίμησιν
των αρχαίων Ελλήνων, να γίνεται διάκριση, και μεταχείριση μεν της Δημοτικής γλώσσας στην ομιλία
αλλά της «Ευγενούς» στην συγγραφή, και να μη θεωρούνται ως ένα ύφος αλλά ως δύο και διακριτά,
αμφότερα όμως νόμιμα.
424
Οι υπογραμμίσεις είναι του Φίλου του Λαού
425
Φίλος του Λαού, 23 Μαΐου 1844, Τινες οι κατα την Ελλάδα ξένοι;, σ.2. Αυτό το απόσπασμα με την
ανενδοιάστως προκλητική κατακλείδα είναι από τα χαρακτηριστικότερα της κυριάρχου εθνικής
ιδεολογίας της εποχής, καθώς αποτυπώνει επακριβώς τα σύνδρομα που την είχαν διαποτίσει και τα
οποία θα χρειαζόταν πολύ καιρό για να εντοπιστούν και να απορριφθούν. Αντί σχολιασμού του
ανωτέρω, περιοριζόμαστε απλώς να καταθέσουμε το θριαμβευτικό μήνυμα και πεποίθηση που
πατροπαράδοτα διατηρούσαν οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής, και το οποίο σήμερα εκφέρεται
υπερήφανα από τον ελληνικό λαό: «Η Ρωμανία κι’ αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο…».
426
Αιών, 6 Οκτωβρίου 1843, Το Έθνος, σσ. 1-2
427
Αυτόθι, ό.π., σ.1
428
Αυτόθι, ό.π., σ.1
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καταγωγής, και ήδη εξελληνιζόμενον ολοτελώς.»429 Πρέπει πάντως να σημειώσουμε
ότι η οπτική που υιοθέτησε ο Αιών στο άρθρο του «το Έθνος», αποτελούσε την
εξαίρεση και όχι τον κανόνα όσον αφορά τις τοποθετήσεις και την οπτική των
εφημερίδων της εποχής, οι οποίες αναπαρήγαγαν τα γνωστά ιδεολογήματα που ήταν
άλλωστε διαδεδομένα και είχαν επικρατήσει.

Κλείνοντας το παρόν σύντομο κεφάλαιο, θα πρέπει να σημειώσουμε πως μετά
από την παράθεση αυτών των ενδεικτικών αποσπασμάτων από εφημερίδες,
αποδεικνύεται σε έναν βαθμό το γεγονός που επισημάναμε στην εισαγωγή της
παρούσας εργασίας, ότι τα σύνδρομα αυτοχθονισμού είχαν λάβει εκτεταμένη διάδοση
στην ιδεολογία της εποχής. Μια από τις εκφάνσεις των συνδρόμων αυτοχθονισμού
ήταν (απέβη) και το αίτημα των αυτοχθόνων στην Εθνοσυνέλευση για επικύρωση της
διάκρισης μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, ούτως ώστε οι πρώτοι να
απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα. Τα σύνδρομα αυτοχθονισμού ωστόσο δεν
περιορίζονταν απλά σε αυτήν την εκδήλωση της διάθεσης «αποκλειστικότητας»
ορισμένων. Τα σύνδρομα αυτοχθονισμού φαίνεται ότι διέτρεχαν και είχαν διαποτίσει
σε έναν βαθμό την εθνική ιδεολογία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανιχνευθούν
από τους περισσότερους κι έτσι να εκφέρονται ανενδοίαστα λόγω άγνοιας. Οι
παραπάνω εφημερίδες που εξέφρασαν ιδεολογήματα εμφορούμενα από σύνδρομα
αυτοχθονισμού μάλλον δεν αντιλαμβάνονταν τις λογικές συνέπειες των θέσεών τους.
Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι τα σύνδρομα αυτοχθονισμού δεν περιορίζονταν
μόνο στο ζήτημα που μελετά η παρούσα εργασία, δηλαδή την διαμάχη για τα
δικαιώματα των ετεροχθόνων, αλλά επεκτείνονταν και σε πολλά ακόμη πεδία του
φάσματος της ίδιας της επικρατούσας εθνικής ιδεολογίας. Στο νομικό ζήτημα των
δικαιωμάτων των ετεροχθόνων οι αυτοχθονιστικές νοοτροπίες ανιχνεύθηκαν
εγκαίρως και στηλιτεύτηκαν (και από μερίδα του Τύπου αλλά και από τον γενικής
αποδοχής λόγο του Κωλέττη) με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να συνεχίσουν να
αναπτύσσονται. Στον ιδεολογικό τομέα ωστόσο δεν επετεύχθη ανίχνευσή τους και
συνακόλουθα κανένας σχεδόν (μέχρι τον Παπαρρηγόπουλο) δεν ασχολήθηκε με την
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Αυτόθι, ό.π., σ.1. Μάλλον στο σημείο αυτό οι αναφορές του Αιώνος αφορούν το εν Ελλάδι
(Μωριά και Στερεά) υπάρχον Αλβανικόν στοιχείον.
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αντίκρουση-αποδόμησή τους430. Το έργο αυτό ξεκίνησε όταν η ελληνική
ιστοριογραφία έπαψε να είναι επικεντρωμένη μόνο στην μελέτη των αρχαίων
προπατόρων και στράφηκε προς την διερεύνηση των -και άρα ταυτοχρόνως
αναγνώριση ως- πατέρων, δηλαδή στη διερεύνηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
(ανατολικό τμήμα) των μέσων χρόνων. Οι Ρωμαίοι εκείνοι ήταν οι πατέρες των Νέων
Ελλήνων, όσο αυτό όμως δεν γινόταν παραδεκτό, αναποφεύκτως η εθνική ιδεολογία
θα παρέμενε έρμαιο των διαθέσεων των διανοουμένων αυτών οι οποίοι αποδέχονταν
μόνο τους αρχαίους Έλληνες ως προγόνους και τους πατέρες της νέας Ελλάδας (τους
αυτοαποκληθέντες κατά τον Μεσαίωνα Ρωμαίους) ως καταπιεστές.
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Εδώ βεβαίως παρατηρείται κάτι αξιοπερίεργο. Οι αγωνιστές του 1821, καίτοι τελούντες υπό τις
υποδείξεις των εξ Εσπερίας διανοουμένων (κάτι το οποίο υπενθυμίζει ο Χρ. Περραιβός, όταν
μεταφέρει το παράπονο αγωνιστών: «Πολλοί πολλάκις οπλαρχηγοί και στρατιώται εις διάφορα
στρατόπεδα και συνομιλίας μ’ επρότειναν, λέγοντες: “Και πού είναι, Περραιβέ, εκείνοι οι λογιώτατοι
και διδάσκαλοι, οι οποίοι με τους πατριωτικούς των ύμνους μας εσήκωσαν εις τα όπλα κατά των
Τούρκων; Ημείς ηκούσαμεν, και εβάλαμεν εις πράξιν τα όσα μας εδίδαξαν (...)˙ αλλά δια τί και αυτοί
να μη συντρέξουν εις τούτον τον αγώνα σωματικώς;...όθεν οι αγώνες οι ιδικοί μας έδωκαν εις αυτούς
τα άθλα, και εις ημάς έμειναν πάλιν οι καθημερινοί κίνδυνοι”.»-βλ. Χρ. Περραιβού,
Απομνημονεύματα πολεμικά, επίμ. Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, Αθήνα 1856, σ.13, ευρισκόμενο στο
Σκοπετέα, ό.π., σ.46), εντούτοις φαίνεται ότι υποσυνειδήτως κατείχαν ακριβώς την αυτοαντίληψη
που αντανακλούσε την πραγματικότητα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (και μπορούμε βασίμως να
υποθέσουμε ότι ως εξέχουσα προσωπικότητα του Αγώνος εκφράζει και αποτυπώνει
αντιπροσωπευτικά τις πεποιθήσεις της πλειοψηφίας των αγωνιστών και των προγενέστερων
Κλεφτών) δήλωσε στον στρατηγό Χάμιλτων ότι ο βασιλιάς του (εν. ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος)
πέθανε πολεμώντας και η φρουρά του βασιλέως δεν είχε ποτέ παραδοθεί αλλά επιδιδόταν σε
συνεχή κλεφτοπόλεμο αιώνων - το ίδιο και τα φρούρια του βασιλέως. Άρα οι αγωνιστές ένιωθαν
επίγονοι των Χριστιανών Αυτοκρατόρων (όρος που συναντάται κάπου και στο Προσωρινό Πολίτευμα
της Ελλάδος του 1822, αλλά και στο Νόμο της Β΄Εθνική Συνέλευση του Άστρους το 1823), έστω κι αν
δεν μπορούσαν να εκφράσουν με σαφείς διατυπώσεις τι ακριβώς σήμαινε αυτό. Η αδυναμία
επισήμου και σαφούς έκφρασης αυτής της υποσυνείδητης αλήθειας οδήγησε στην αντίφαση του να
ακολουθήσουν οι αγωνιστές τα παραγγέλματα των διανοουμένων εκείνων οι οποίοι θεωρούσαν
τους Χριστιανούς Αυτοκράτορες ως δυνάστες του Ελληνισμού. Δηλαδή ο επαναστατικός αγώνας
έγινε από τους αγωνιστές που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους ως συνεχιστή και επίγονο των
Χριστιανών Αυτοκρατόρων (και λαμβάνοντας αυτήν την διαδοχή ως δεδομένο, ανεύρισκαν έτσι το
ηθικό δικαίωμα της βίαιης εναντίωσης στους Τούρκους) για να επικρατήσουν τα ιδεολογήματα του
Κοραή (ο οποίος θεωρούσε τους Χριστιανούς Αυτοκράτορες ως δυνάστες). Διότι στον Κοραή κυρίως
είναι που βασίστηκε η εθνική ιδεολογία των πρώτων δεκαετιών του νέου ελληνικού κράτους.

155

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία συνεξετάζει το θέμα των συνδρόμων αυτοχθονισμού με
το ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων, μια συνεξέταση η οποία επιχειρείται για
πρώτη φορά σε επιστημονική εργασία. Τα συμπεράσματα του υποφαινομένου
κατατέθηκαν εν πολλοίς κατά την διαπραγμάτευση του θέματος431, εντός των
προηγουμένων κεφαλαίων της εργασίας, κυρίως σε υποσημειώσεις, αλλά όχι μόνο.
Στο παρόν κεφάλαιο θα παραθέσουμε εν συντομία και μετά σχολιασμού τα
συμπεράσματα ορισμένων εκ των ερευνητών που ασχολήθηκαν με το ζήτημα των
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Αρχικά θα αναφερθούμε στα συμπεράσματα του Ν.
Καζάζη432, ο οποίος και είναι ο κυριότερος μελετητής που υποστήριξε σύνδεση και
αλληλεξάρτηση μεταξύ των αποτελεσμάτων του Ψηφίσματος του 1844

και της

ανάπτυξης ενός αυτοχθονισμού ο οποίος εξώθησε πολλούς ετερόχθονες Έλληνες να
προσεγγίσουν και να προσκολληθούν στα άρτι αναδυόμενα εθνικά κράτη της
Βαλκανικής, τα οποία, αντίθετα από την Ελλάδα, τους παρείχαν ευμενή αντιμετώπιση
και ευκολίες διαβίωσης. Ο Καζάζης αποκαλύπτει μια εξαιρετικής σημασίας συνέπεια
του Ψηφίσματος των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, για το οποίο δέχεται ότι
πραγματικά προκάλεσε διχασμό και διαίρεση ανάμεσα στους απελευθερωθέντες
Έλληνες και σε αυτούς του αλύτρωτου Ελληνισμού (ιδιαίτερα της Μακεδονίας). Οι
ετερόχθονες που δέχτηκαν (ή ακριβέστερα, αντιλήφθηκαν) υποτιμητική μεταχείριση
εκ μέρους του ελληνικού κράτους, θα ήταν εύκολο να ταυτιστούν με κάποιο από τα
νέα έθνη-κράτη της Βαλκανικής (με τους λαούς των οποίων άλλωστε συνεχρωτίζοντο
επί αιώνες) και εν τέλει να στραφούν ακόμη και εναντίον της Ελλάδας στους
πολέμους διανομής εδαφών-χάραξης συνόρων που θα ακολουθούσαν, με την
απώλεια και τον διαμελισμό των μακεδονικών εδαφών της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας433. Ο Καζάζης καταγράφει τις απόψεις του το 1910, πολύ κοντά
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Και κυρίως στις σελίδες 113-121 και 124-125
Νεοκλέους Καζάζη, Ο Κοινοβουλευτισμός εν Ελλάδι, τύποις Πανελλήνιο Κράτος, Αθήνα 1910, σσ.
13-16. Οι απόψεις του Καζάζη, αν και διατυπωμένες σύντομα και περιληπτικά στο βιβλίο του,
κατέχουν ωστόσο ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα (εφόσον βεβαίως αποτελούν αποτύπωση της
πραγματικότητας) καθότι προσφέρουν μια κομβικής σημασίας ερμηνεία των αιτίων και κινήτρων
που οδήγησαν στους Βαλκανικούς πολέμους και στην (θεωρούμενη ως) ακολουθήσασα κατάτμηση
του Ελληνισμού (της Ρωμιοσύνης) .
433
Για να καταστούν εμφανέστερες και πιο ευκρινείς οι απόψεις και οι διατυπώσεις του Καζάζη, θα
μεταφέρουμε αυτούσιο ένα απόσπασμα του κειμένου του (βλ. αυτόθι, ό.π.,σσ.14-15): «Αλλ’ είνε
432
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δηλαδή προς τα γεγονότα του Μακεδονικού αγώνα και σε απόσταση 65 χρόνων από
την Εθνοσυνέλευση του 1844, κάτι το οποίο προσδίδει στα πορίσματά του ειδική
βαρύτητα (κατά την άποψη του γράφοντος).
Όχι μακριά από τα συμπεράσματα του Καζάζη βρίσκεται και ο μεγάλος
θεωρητικός του 20ου αιώνα όσον αφορά την θεματική της Ρωμιοσύνης, Ιω.
Ρωμανίδης (στον οποίο θα επανέλθουμε και εν συνεχεία). Ο Ρωμανίδης υποστηρίζει
ότι η παράδοξος διάκρισις μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων (ονομάζει τους μεν
“Έλληνες” και τους δε “Ρωμαίους”, παραδεχόμενος φυσικά την ελληνικότητα
αμφοτέρων. Εκθέτοντας την ιδεολογική αφετηρία του ελληνικού κράτους, ο
Ρωμανίδης πιστεύει ότι ως Έλληνες εξελήφθησαν οι αυτόχθονες κάτοικοι της
ελλαδικής επαρχίας και οι επαναστατήσαντες σε άλλα μέρη, ενώ οι μη
αξία ιδιαιτέρας αναγραφής και μνείας η περίφημος αύτη Εθνοσυνέλευσις της Τρίτης Σεπτεμβρίου και
δι’ άλλο αυτής κατόρθωμα, ή μάλλον πραξικόπημα κατά της εθνικής ενότητος του ελληνικού γένους.
Τίς αγνοεί, ότι το νέον ελληνικόν κράτος ιδρύθη δια ποταμών αιμάτων των πανελλήνων, δια των
θυσιών πάντων των τμημάτων της ελληνικής πατρίδος; Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάς, η Ήπειρος,
η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Θράκη, η ελληνική Μικρασία μεθ’ απασών των ελληνίδων νήσων
προσήνεγκον τον λίθον αυτών προς οικοδομήν του μεγάρου της ελληνικής πολιτείας. Εν αυτή τη
Εθνοσυνελεύσει παρήδρευον αντιπρόσωποι πάντων τούτων των τμημάτων του τε ελευθέρου και του
αλυτρώτου Ελληνισμού. Και εν τούτοις, κατ’ αποφράδα τινά ημέραν, συνεζητείτο εν τη
Εθνοσυνελεύσει ταύτη ανόσιος και μιαρά πρότασις, η του χωρισμού των Ελλήνων εις
α υ τ ό χ θ ο ν α ς κ α ι ε τ ε ρ ό χ θ ο ν α ς, και εξεδίδετο αμέσως το διαβόητον ψήφισμα, δι’ ου
κατετέμνετο ηθικώς και πνευματικώς ο Ελληνισμός. Ο σάραξ της διαιρέσεως εισήρχετο εις τον
οργανισμόν της ελληνικής φυλής. Πλείστοι των Ελλήνων κατέλειπον το ελεύθερον έδαφος της δια
του αίματος αυτών ελευθερωθείσης πατρίδος. Οι δε εν επιμιξία και επικοινωνία διατελούντες
ομογενείς μετά των Μολδοβλάχων, των Σέρβων, των Βουλγάρων προσήγγιζον αυτούς,
συνεταιριζόμενοι συν τω χρόνω προς επιδίωξιν ιδίας εθνικής και πολιτικής αποκαταστάσεως και
αυτονομίας. Ουκ ολίγοι καθίσταντο αρχηγοί της νέας ταύτης ιστορικής κινήσεως εν ταις μη
ελληνοφώνοις ταύταις χώραις του Αίμου. Αι προς τον Ελληνισμόν και τους Έλληνας συμπάθειαι
απεσβέννυντο, παρεμβαινούσης και της ξένης ανθελληνικής πολιτικής. Η ελευθέρα Ελλάς, αντί να
φιλοτιμηθή να καταστή κέντρον και πυρήν, ου μόνον εθνικής πανελληνίου κινήσεως, αλλά και
χριστιανικής ακόμη (ο τονισμός δικός μας), περιετυλίχθη εις τα σάβανα του α υ τ ο χ θ ο ν ι σ μ ο ύ.
Και έπεσε μεν η θεωρία αύτη υπό την κατακραυγήν και την καταδίκην του πανελληνίου, των τε
ελευθέρων και των αλυτρώτων, αλλά το ρήγμα εγένετο, η διάστασις ετελέσθη. Παρατηρητέον εν
τούτοις, ότι η θεωρία αύτη του αυτοχθονισμού, ακρίτως ριφθείσα εν τοις κόλποις της Συνελεύσεως
εκείνης, υπεστηρίχθη μετά ζήλου υπό της εξωτερικής εκείνης πολιτικής, ήτις από της τετάρτης ήδη
δεκαετηρίδος του δεκάτου ενάτου αιώνος ήρξατο υπονομεύουσα τα θεμέλια του ελληνικού έθνους.
Ο σκοπός επετεύχθη, επήλθεν η ψυχρότης, η αδιαφορία μεταξύ των ομοφύλων, ων ουκ ολίγοι
προσήλθον εις συνεργασίαν μετά λαών αλλοφύλων, καταστάντες επί τέλους εχθροί αμείλικτοι,
αποστάται της ιδίας πατρίδος. Εις τίνα ν’ αποδοθή το πραξικόπημα τούτο κατά της ελληνικής
ενότητος, το προκληθέν δια του ψηφίσματος των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων; Εις τον βασιλέα
Όθωνα; Όχι. Εκείνος ήτο καθ’ όλον τον χρόνον της βασιλείας του ο πανελληνικώτατος των Ελλήνων,
μ ε γ α λ ο ϊ δ ε ά τ η ς υπό πάσαν έποψιν ψυχή τε και σώματι. Εις τον ελληνικόν λαόν; Ο ατυχής
λαός, εξ ονόματος του οποίου τοσαύτα ετελέσθησαν εγκλήματα κατά το χρονικόν τούτο από της
ιδρύσεως του ελληνικού κράτους διάστημα, υπήρξεν όλως ξένος και αμέτοχος προς τας συζητήσεις
της Εθνοσυνελεύσεως, ήτις κατά τύπους μόνον τον εξεπροσώπει. Η ολογαρχία, εν τη διανομή των
λαφύρων της εξουσίας, είνε η προκαλέσασα την καταχθόνιον και αντεθνικήν συζήτησιν. Η ζήτησις
μεγάλη, η προσφορά ελάχιστη. Έπρεπε να καταστώσιν εκποδών απαιτηταί τινές˙ και εγένετο η
εφεύρεσις αύτη. Οι Έλληνες διηρέθησαν εις αυτόχθονας και ετερόχθονας!»
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επαναστατήσαντες είναι οι Ρωμαίοι), από την αρχή ακόμη του ελληνικού κράτους,
βασίστηκε κυρίως σε δύο παράγοντες: «1) στην επιθυμία των αυτοχθόνων της νέας
ελληνικής επικρατείας να μη μοιράσουν τα εδάφη των και τας δημοσίας θέσεις με
μετανάστας από τα μη ελευθερωθέντα και ελευθερωθησόμενα εδάφη, εκτός εαν ήσαν
πολεμισταί του 1821-1829 από την Στερεάν Ελλάδα και τας νήσους και 2) στην
επιθυμία των Μεγάλων Δυνάμεων να μη ιδρυθή ελεύθερον ρωμαϊκόν κράτος το οποίον
θα ηδύνατο εν καιρώ να συμπεριλάβη όλους τους Ρωμαίους των Βαλκανίων, της
Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής και να αντικαταστήση την Οθωμανικήν
Αυτοκρατορίαν. Ήθελαν την διάλυσιν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την
αντικατάστασιν αυτής, αλλά από μικρά κράτη. Δια τούτο ητο ανάγκη απόλυτος να
διαλυθή και η Ρωμαιοσύνη.»434
Παρατηρήσεις για το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων έχουν να
καταθέσουν και άλλοι μελετητές που καταπιάστηκαν με αυτό. Όσον αφορά την
παράμετρο του Τύπου, ο Πετρόπουλος θα σημειώσει ότι «αντικείμενο της κριτικής
του τύπου δεν ήταν οι αυτόχθονες ή οι ετερόχθονες ως κατηγορίες [...], αλλά
μικρότερες ομάδες των ευρύτερων αυτών κατηγοριών, όπως οι κοτζαμπάσηδες, οι
οπλαρχηγοί, οι Φαναριώτες ή οι Κερκυραίοι. Ωστόσο η ένταση διαφαινόταν πάντα
κάτω από την επιφάνεια. Ο τύπος έκανε συνεχώς δυσμενείς αναφορές σε μια ασαφή
κατηγορία που αποκαλούσε “νεήλυδες”»435. Ο Πετρόπουλος εντοπίζει εδώ καίρια μια
κεντρική διάσταση της προσέγγισης του Τύπου, που ήταν η επίρριψη κατηγοριών
προς γενικά τους «νεήλυδες», οι οποίοι συνήθως δεν συγκεκριμενοποιούνταν, κι έτσι
δεν γινόταν σαφές προς τα που εκτοξευόταν η μομφή˙ προς τους ξένους της εποχής
της Βαυαροκρατίας, προς ορισμένους κακόβουλους ετερόχθονες ή προς όλους τους
ετερόχθονες που επιζητούσαν θέση στο δημόσιο; Αυτό που πιστεύουμε ότι ο
Πετρόπουλος δεν κατόρθωσε να αποδώσει με την απαραίτητη ευκρίνεια, είναι το
συμπέρασμά του όσον αφορά το Ψήφισμα Β΄. Για το Ψήφισμα Β΄ λοιπόν ο
Πετρόπουλος αναφέρει: «Το μέτρο έδινε έναν πλατύ ορισμό της έννοιας “αυτόχθων”,
ώστε να περιλαμβάνει, εκτός από αυτούς που είχαν γεννηθεί στις απελευθερωμένες
επαρχίες, και οποιονδήποτε είχε εξεγερθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην

434
435

Ι. Ρωμανίδης, ό.π., σ. 195
J. A. Petropulos, ό.π., σ. 611
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Ελλάδα ως το 1827.»436 Η τοποθέτηση αυτή του Πετρόπουλου σημαίνει ότι
αποφασίστηκε από το Ψήφισμα να καταστεί πλέον ο όρος αυτόχθονες συμβατικός και
σχετικός, εφόσον θα περιελάμβανε και αγωνιστές από μέρη εκτός των τελικά
απελευθερωθέντων. Όχι όμως, το Ψήφισμα δεν έδωσε έναν πλατύ ορισμό της έννοιας
«αυτόχθων», όπερ θα εσήμαινε ότι τον καταργούσε ως κυριολεκτική έννοια κι έτσι
θα συντελούνταν η αρχή της εκδίωξης του αυτοχθονιστικού πνεύματος από το
ελληνικό κράτος. Τα συμπεράσματα του Καζάζη ήταν ότι το Ψήφισμα επέτεινε την
αυτοχθονιστική νοοτροπία, κι αυτό είναι το αληθέστερο. Το Ψήφισμα δεν κατέτασσε
τους ξένους αγωνιστές στους αυτόχθονες, αλλά αντίθετα επισημοποιούσε την
διάκριση μεταξύ αυτών και των αυτοχθόνων με την διατύπωση «Η Κυβέρνησις
οφείλει ....να σχηματίσει το προσωπικόν της δημοσίας υπηρεσίας εκ των υπαγομένων
εις τας εξής κατηγορίας. α) τους αυτόχθονας κατοίκους της Ελληνικής Επικρατείας και
τους μέχρι το τέλος του 1827 αγωνισθέντας εν αυτή....»437. Οπότε λοιπόν οι αυτόχθονες
κάτοικοι της επικράτειας είναι κάτι διαφορετικό από τους (εξ άλλων μερών) ελθόντες
και συμμετάσχοντες στον Αγώνα. Δεν υπάρχει δηλαδή διεύρυνση του όρου
«αυτόχθονες» αλλά αντιθέτως υπάρχει επίσημοποίηση και νομική κατοχύρωσή του
μέσα από επίσημο Ψήφισμα του κράτους. Ο όρος πλέον κατοχυρωνόταν ως κομμάτι
της νοοτροπίας του ελληνικού κράτους, γι’ αυτό και θεωρούμε δικαιολογημένες τις
διαμαρτυρίες των «ετεροχθόνων» αλλά και των εντύπων που προσέκειντο σε αυτούς.
Μια χρήσιμη παρατήρηση επί της τελικής διευθέτησης του ζητήματος των
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων παρέχει και η Σκοπετέα. Η Σκοπετέα εντοπίζει την
«απουσία εθνικών κριτηρίων για την καθαίρεση των ετεροχθόνων»438, κάτι το οποίο
σημαίνει ότι όλοι οι ετερόχθονες εξισώνονταν νομικά μεταξύ τους˙ δεν υπήρχε
δηλαδή νομική διαφορά ανάμεσα σε ετερόχθονα ο οποίος ήταν Έλλην το γένος και σε
αλλόφυλο ετερόχθονα. Όλοι οι ετερόχθονες λοιπόν εκλαμβάνονταν ως η ίδια
κατηγορία, με τα ίδια δικαιώματα, και είναι αυτό κάτι που ανέφεραν μεν ακροθιγώς
κάποιες εφημερίδες της εποχής, ωστόσο στην Εθνοσυνέλευση δεν συζητήθηκε. Γι’
αυτό και η Σκοπετέα θα υποστηρίξει ότι το γεγονός αυτό είχε περάσει απαρατήρητο
το 1844439. Προκαλεί πάντως τεράστια εντύπωση το πως δεν υπήρξε νομική διάκριση
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ανάμεσα σε ετερόχθονες οι οποίοι κατείχαν την ελληνική καταγωγή και σε
ετερόχθονες ξένους. Εφόσον δηλαδή οι ξένοι αντιμετωπίζονταν ως “ετερόχθονες”-με
τα αυτά δικαιώματα, θα μπορούσε ίσως κάποιος να υποστηρίξει ότι συνεπώς και οι
ετερόχθονες (Έλληνες) αντιμετωπίζονταν ακριβώς όπως οι ξένοι. Ο «μη αυτόχθονας»
λοιπόν έφτανε να σημαίνει όχι τον ετερόχθονα Έλληνα (άλλωστε το Ψήφισμα Β΄ δεν
κάνει πουθενά λόγο για «ετερόχθονες») αλλά γενικώς τον ετερόχθονα, δηλαδή τον
ξένο. Όλα αυτά συνηγορούν στη θέση που υποστηρίζει ότι οι πρώτοι νόμοι του
ελληνικού κράτους αντιμετώπισαν τους μη απελευθερωθέντες-μη αυτόχθονες
Έλληνες ως κάτι περίπου αλλότριο ή (όπως υποστηρίζει σχηματικά ο Ρωμανίδης) ως
“Ρωμαίους”-“Ρωμιούς”. Οι (ιστορικά) Ρωμαίοι-Ρωμιοί ωστόσο βρίσκονταν εκτός της
ιδεολογίας την οποία φαίνεται να είχε ασπαστεί το ελληνικό κράτος κατά τα πρώτα
μετεπαναστατικά

χρόνια

(η

οποία

απέρριπτε

Αυτοκρατορίας-Ρωμανίας και την αντιμετώπιζε

την

εποχή

της

Ρωμαϊκής

ως ζυγό στον τράχηλο των

Ελλήνων).
Ο ιστορικός που ασχολήθηκε πιο εκτεταμένα με το ζήτημα των αυτοχθόνων
και ετεροχθόνων ήταν ο καθηγητής Ιω. Δημάκης με την σχετική μονογραφία του το
1991. Ο Δημάκης, στο κεφάλαιο που αφιερώνει στην ανάλυση του Τύπου της εποχής,
προβαίνει και σε ορισμένες συγκεφαλαιωτικές διαπιστώσεις440. Καταρχήν γίνεται
μνεία στην οξύτητα και δριμύτητα των εκφράσεων που χρησιμοποιήθηκαν από τον
Τύπο, συχνά και με υβριστικούς-προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς την εκάστοτε
αντίπαλη παράταξη. Οι συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση δεν παρεκτράπηκαν στον
ίδιο βαθμό και διατηρήθηκε κάποιο επίπεδο, όσον αφορά τους προσωπικούς
χαρακτηρισμούς. Επίσης ο Δημάκης θα παρατηρήσει ότι οι ίδιες λέξεις έτειναν στο
να

λαμβάνουν

διαφορετικό

περιεχόμενο

αναλόγως

της

πλευράς

που

τις

χρησιμοποιούσε. Για παράδειγμα ο όρος «νεήλυδες» χρησιμοποιούνταν από τους

ήλθεν εις την κεφαλήν κανενός εκ των θηρευόντων αφορμάς και προφάσεις εθνικού διαμελισμού να
προτείνη και νέαν διάκρισιν Ελλήνων και μη Ελλήνων ετεροχθόνων» (βλ. Α. Χρυσοβέργης, Η Ελληνική
Επανάστασις, Ερμούπολη 1853,σσ. 78-79, ευρισκόμενο στο Ε. Σκοπετέα, ό.π.), «Και ενομοθετήθησαν
τα αυτά επί τη πολιτογραφήσει Αφρικανού και Σμυρναίου, Αμερικανού και Κωνσταντινουπολίτου,
Ισλανδού και Κυδωνιέως, και οι ομόδοξοι, οι ομόγλωσσοι, οι αμφιθαλείς αδελφοί των Ελλήνων, οι
χθες συνηνωμένοι εις τον αγώνα και συναριστεύσαντες, έπειτα δε εκτός μείναντες του κράτους και
μυρία κακά παθόντες, αλλοθρήσκοις και αλλογλώσσοις και αλλοφύλοις πολιτικώς αφωμοιώθησαν,
και τότε πρώτον διεσπάσθη δια του επισημοτέρου τρόπου η εν αλλήλοις αδελφική αγάπη Ελλήνων
προς Έλληνας, Ορθοδόξων προς Ορθοδόξους˙ βαβαί της ανομίας!» (βλ. Γ. Α. Μαυροκορδάτος, «Η
αδελφική αγάπη», Πανδώρα, τ. ΣΤ΄, φυλλ.125, 1.6.1855, σ. 133, ευρισκόμενο στο Ε. Σκοπετέα, ό.π.,
σσ. 62-63)
440
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αυτοχθονιστές ορισμένες φορές γενικευτικά, ενώ από τους υποστηρικτές των
ετεροχθόνων

χρησιμοποιούνταν

για

να

δηλώσει

μόνο

τους

επίβουλους

ξενοφερμένους. Επίσης και ο όρος «αγωνιστές» κατά τον Δημάκη αποκτούσε ενίοτε
διαφορετική σημασία αναλόγως ποιοι τον εξέφεραν, καθώς οι μεν αυτόχθονες τον
επικαλούνταν για να επισημάνουν τους αγώνες των ντόπιων, ενώ οι ετερόχθονες
αναφερόταν στους αγωνιστές π.χ. του Δραγατσανίου που υφίσταντο άδικη
μεταχείριση441. Ο Δημάκης διακρίνει στην διαμάχη του Τύπου ότι την επίθεση την
ασκούν κυρίως οι ετεροχθόνιστές που διαμαρτύρονται για την αδικία (και
εμφανίζονται ως αμυνόμενοι απέναντι στα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν), ενώ οι
αυτόχθονες είναι αυτοί που θα αντεπιτεθούν. Την αντεπίθεση των αυτοχθόνων
προκαλεί και το γεγονός ότι οι ετεροχθονιστές έχουν στη διάθεσή τους τα
περισσότερα και πιο έγκυρα έντυπα του Τύπου442. Τα βασικά επιχειρήματα των δύο
πλευρών του Τύπου («αυτοχθονικός» και «ετεροχθονικός» Τύπος) κατατίθενται
περιληπτικά από τον Δημάκη ως εξής: «Οι οπαδοί των ανοιχτών συνόρων τονίζουν με
ιδιαίτερη επιμονή ότι όλοι οι Έλληνες άσχετα με την προέλευσή τους οφείλουν να έχουν
στην ελεύθερη Ελλάδα τα ίδια δικαιώματα με τους εντόπιους κατοίκους της. Κι αυτό για
λόγους πολιτικούς (θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ηθικούς), αφού ο ελληνισμός
είναι ενιαίος και το σημερινό περιορισμένο τοπικά βασίλειο δεν είναι παρά μια
προσωρινή του έκφραση.... Οι οπαδοί των περιοριστικών μέτρων (οι «αποκλειστικοί»
όπως συχνά τους αποκαλούν οι αντίπαλοί τους) υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι
η ενότητα του ελληνισμού δεν μπορεί να μεταφράζεται στην άμεση, και ως προς όλα τα
δικαιώματα, πολιτική εξίσωση κάθε ατόμου ελληνικής καταγωγής, αμέσως όταν φθάσει
στην ελεύθερη Ελλάδα –κάνουν δηλαδή διάκριση (μολονότι δεν αναλύουν επακριβώς
το θέμα) ανάμεσα σε αυτά που χαρακτηρίζουμε σήμερα έθνος και κράτος. Εξάλλου
αρνούνται κάθε συνταγματική βάση της απόλυτης ισότητα των νεήλυδων με τους
λοιπούς κατοίκους στο ελεύθερο κράτος...»443 Ο Δημάκης ακόμη θα αναφερθεί στα
επιχειρήματα των εφημερίδων για δίκαιη ή μη κατοχή των δημοσίων θέσεων από
ετερόχθονες, και θα σημειώσει ότι οι αυτοχθονιστές αποφεύγουν να απαντήσουν στο
ζήτημα που τίθεται για την προσφορά στους ετερόχθονες δημοσίων θέσεων οι οποίες
από την

φύση τους θα ήταν δύσκολο να καταληφθούν από αυτόχθονες. Μέσω

γενικεύσεων δηλαδή περί «αδικίας προς τους αγωνιστές» γίνεται υπερκέραση του
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επιχειρήματος για τα απαιτούμενα προσόντα. Μια ακόμη παρατήρηση που θέτει ο
Δημάκης όσον αφορά τις αντεγκλήσεις των εφημερίδων, είναι οι τοποθετήσεις τους
όσον αφορά την στάση που θα πρέπει να λάβει ο βασιλιάς απέναντι στο Ψήφισμα Β΄.
Η κάθε παράταξη εκτιμάει ότι ο Όθων θα πρέπει να λάβει το μέρος της. Η άποψη που
πάγια υποστήριξε ο Δημάκης στο βιβλίο του είναι ότι το θέμα της κατοχής δημοσίων
θέσεων από τους ετερόχθονες «συμπλέκεται και με το θέμα των εκλογικών
δικαιωμάτων των μεταναστών, είτε πρόκειται για τη νομιμότητα των πληρεξουσίων
τους στην εθνοσυνέλευση, είτε για το δικαίωμα της αντιπροσώπευσής τους στη
μέλλουσα βουλή.»444 Στη διαπραγμάτευση και ανταλλαγή επιχειρημάτων μέσω του
Τύπου για τα δύο παραπάνω ζητήματα, τα στρατόπεδα (και η φιλοσοφία των
επιχειρημάτων) των εφημερίδων παραμένουν τα ίδια. Το σημείο για το οποίο οι δύο
παρατάξεις συγκρούονται, όσον αφορά την εκλογή αντιπροσώπων στην μελλοντική
βουλή, είναι η προϋπόθεση του συνοικισμού που τελικά επιβλήθηκε στους εποίκους
προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σαν
αυτοτελείς κοινότητες. Κάτι που υπογραμμίζεται ως εντυπωσιακό και ενδιαφέρον
κατά την αντιπαράθεση των δύο αντιπάλων μερίδων του Τύπου, είναι κατά τον
Δημάκη το γεγονός ότι και τα δύο στρατόπεδα, παρά τις αμοιβαίες επιθέσεις τους,
προβαίνουν συχνά σε εκκλήσεις για ενότητα. Ο Δημάκης ωστόσο, στις εκκλήσεις των
δύο παρατάξεων του Τύπου για ενότητα, ανιχνεύει την εξής διαφορά: «Οι
ετεροχθονιστές μιλούν για ενότητα όλων των Ελλήνων άσχετα με την προέλευσή τους,
πράγμα που εξυπηρετεί τις θέσεις τους, αφού η κατάργηση κάθε διαφοράς αίρει τη βάση
για οποιαδήποτε περιοριστική διάκριση σε βάρος των ετεροχθόνων... Οι αυτοχθονιστές
πάλι μιλούν για ενότητα των Ελλήνων που αγωνίσθηκαν, ή που προέρχονται από
περιοχές που έλαβαν τα όπλα και κατέφυγαν στην ελεύθερη Ελλάδα όταν οι πατρίδες
τους υπέκυψαν, και τους αντιπαραθέτουν στους Φαναριώτες και λοιπούς νεήλυδες, τους
οποίους κατηγορούν σαν επικίνδυνα για την εθνική ζωή στοιχεία.»445. Το τελικό
συμπέρασμα του Δημάκη είναι ότι η επίκληση της ενότητας, με την ιδιαίτερη έννοια
που η κάθε πλευρά της προσδίδει, αποτελεί «ένα όπλο στην πολεμική που διεξάγεται»
και ως στόχο έχει την δημιουργία ευνοϊκών εντυπώσεων και να καταδείξει την καλή
θέληση της κάθε παράταξης, όπως και την ευρύτητα του πνεύματος με την οποία
αντιμετωπίζονται τα εθνικά θέματα446. Η τελική παρατήρηση του Δημάκη έχει να
444
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κάνει με την κατανομή των εφημερίδων αναλόγως της σχέσεώς τους με κάποιο από
τα τρία πολιτικά κόμματα της εποχής. Θα παρατεθεί πίνακας συσχετισμών όπου
δείχνεται με ποιο κόμμα συνδέεται η κάθε εφημερίδα. Το συμπέρασμα του Δημάκη
είναι ότι αν και συμβαίνει οι αυτοχθονικές εφημερίδες να πρόσκεινται όλες στο
ρωσικό κόμμα -οι ετεροχθονικές αντιπροσωπεύονται και στα τρία πολιτικά κόμματα
της εποχής-, ωστόσο θα ήταν λάθος να υποτεθεί ότι η τοποθέτηση των οργάνων του
Τύπου (απέναντι στο ζήτημα των αυτοχθόνων-ετεροχθόνων) προσδιορίζεται από το
στρατόπεδο στο οποίο ανήκουν στην ευρύτερη πολιτική ζωή. Αντιθέτως, η θέση της
κάθε εφημερίδας υποστηρίζεται ότι εξαρτάται από την αλληλεγγύη του εκάστοτε
εκδότη (ανάλογα με την καταγωγή του) προς τους αυτόχθονες ή τους ετερόχθονες και
πως «η θέση κάθε εφημερίδας απέναντι στο θέμα έχει προτεραιότητα απέναντι σε όποια
άλλη πολιτική της τοποθέτηση»447.
Ο Δημάκης θα αφιερώσει και ειδικό σύντομο κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου
του, όπου και παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας του (εν γένει για
το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων448) και γίνεται ένας γενικός
απολογισμός των γεγονότων που σχετίζονταν με την υπόθεση του ζητήματος των
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Ο Δημάκης θα σπεύσει να επισημάνει ότι οι απολύσεις
που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας του ψηφίσματος Β΄ δεν ξεπέρασαν τις 70 με 75. Και
ακόμη και προσθέτοντας αυτούς που κατόρθωσαν (χωρίς να το δικαιούνται) να
διαφύγουν τις συνέπειες του μέτρου, παρά την επαγρύπνηση των αυτοχθονιστών, το
σύνολο των ετεροχθόνων που δεν δικαιούνταν να κατέχουν θέση στη δημόσια
υπηρεσία δεν θα πρέπει να ξεπερνούσε κατά τον Δημάκη τα 100 άτομα.449 Άρα
αμέσως ο Δημάκης, συνυπολογίζοντας κοντά στον μειωμένο αριθμό αυτών που
έχασαν τις θέσεις τους και την αδυναμία κάλυψης από αυτόχθονες πολλών από τις
θέσεις των ετεροχθόνων οι οποίες απαιτούσαν ειδικά προσόντα, διερωτάται τι
κερδήθηκε από αυτούς που προκάλεσαν τόσο θόρυβο για τον αποκλεισμό των
«νεήλυδων» από την δημόσια υπηρεσία. Προβαίνει μάλιστα στο ρητορικό ερώτημα
«μήπως ώδινεν όρος και έτεκε μυν;»450, ερώτημα στο οποίο θα προσπαθήσει να
απαντήσει στην συνέχεια, διότι εικάζει ότι θα πρέπει να υπήρχε κάποια βαθύτερη
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αιτία που προκάλεσε τους κραδασμούς στην ελληνική κοινωνία (κραδασμοί εξ’
αιτίας των διαστάσεων που έλαβε το ζήτημα), και όχι απλά οι περιορισμένες θέσεις
που επρόκειτο να εκκενωθούν451. Γίνεται ακόμη αναφορά στις σχέσεις των νεήλυδων
με τους Βαυαρούς κατά την περίοδο της Βαυαροκρατίας. Για τους νεήλυδες αυτούς
που παρέμειναν έκθετοι μετά την απομάκρυνση των Βαβαρών ο Δημάκης σημειώνει
ότι:
«αν και ξενόφερτοι, ήταν Έλληνες κατά το γένος, τη γλώσσα και τη θρησκεία, επομένως
στοιχείο αναπόσπαστο του ενιαίου ελληνισμού, και άρα δεν μπορούσαν να ισχύσουν
απέναντί τους τα ίδια κριτήρια όπως για τους αλλοεθνείς Βαυαρούς. Δεν ήταν με άλλα
λόγια εύκολο να επιδιωχθεί η φυσική τους απομάκρυνση, πολύ περισσότερο που η
εγκατάσταση ενός τουλάχιστον μέρους από αυτούς εκαλύπτετο από διεθνείς συνθήκες
για τη μετακίνηση στην Ελλάδα χριστιανών από τις οθωμανικές επαρχίες.
Υποχρεωμένοι λοιπόν να τους ανέχονται, οι εντόπιοι τους αντιμετώπιζαν με
ζηλοφθονία για την ανώτερη κοινωνική και οικονομική τους θέση και για το ρόλο που
έπαιζαν στην πολιτική ζωή... Τώρα αν οι θέσεις που κατείχαν ήταν αριθμητικά
περιορισμένες, όπως απέδειξαν οι μετέπειτα εκκαθαρίσεις, και αν απαιτούσαν
προσόντα που έλειπαν από τους εντοπίους, αυτό μικρή είχε σημασία.»452
Ο Δημάκης θα καταλήξει στην ακόλουθη εξήγηση, η οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει
παράλληλα και την δυσανάλογα μεγάλη έκταση (σε σχέση με τον μικρό αριθμό των
υπαρχόντων θέσεων) που έλαβε το ζήτημα˙ θεωρεί λοιπόν ο Δημάκης ότι
δημιουργήθηκε ένας θρύλος, εν μέσω της ελληνικής κοινωνίας, σχετικά με την
(εικαζόμενη ως μεγάλη) αριθμητική συμμετοχή των νεήλυδων στις δημόσιες
451

Στο σημείο αυτό (αυτόθι, ό.π., σσ.228-229) ο Δημάκης θα παραθέσει και δύο αποσπάσματα από
εφημερίδες για να καταδείξει το επικρατόν εκείνη την περίοδο κλίμα. Τα αποσπάσματα αυτά
κρίναμε χρήσιμο να τα μεταφέρουμε και εδώ: «Αφ’ ης ώρας οι κίνδυνοι παρήλθον και η Ελλάς είδεν
ακτίνα τινά σωτηρίας επί του πρώην νεφελώδους ορίζοντός της, εν πλήθος ανθρώπων λεγομένων
Ελλήνων επλημμύρισε την Ελλάδα. Βλέπομεν προς τούτοις καθ’ εκάστην ημέραν φθάνοντας
εκείνους όσους προτιμήσαντες να εντρυφώσι μακράν των αγώνων και αδιαφορούντες εφρόντιζον
ενίοτε να μας εφοδιάζωσι με τας πατριωτικάς των εντολάς και να μας ενθαρρύνωσιν εις την άνισον
πάλην, γράφοντες, ως είπομεν και άλλοτε, “ή να αποθάνητε ή να ελευθερωθώμεν όλοι”˙ οι τοιούτοι
ως καλοί πατριώται ιδόντες ήδη πεπληρωμένην την επιθυμίαν των συνέρχονται πανταχόθεν
ζητούντες μετοχήν της θήρας των πολυστενάκτων αγώνων μας...» (Χρόνος, 24 Αυγούστου 1833, ο
τονισμός δικός μας) & «Παράδοξον πράγμα...οι Έλληνες να υποφέρουν τόσα και τόσα δεινά, δια να
αποκτήσουν την ελευθερίαν των, και μετά την αποκατάστασίν των να έλθουν άλλοι με το απλούν
όνομα Έλληνες και ουχί μόνον να τους υποσκελίσουν δια των ραδιουργιών των από τας πολιτικάς
θέσεις των, αλλά να τολμώσι και να επιβουλεύωνται αυτών και την αγίαν ελευθερίαν, δια την οποίαν
απεφάσισαν ή να την αποκτήσουν ή να αποθάνουν...»(Αθηνά, 6 Μαΐου 1836, οι υπογραμμίσεις δικές
μας. Η Αθηνά παρεμπιπτόντως πρόκειται στο μέλλον να καταστεί υποστηρικτής των ετεροχθόνων.)
452
Ι. Δημάκης, ό.π., σσ. 229-230
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υπηρεσίες, ένας θρύλος ωστόσο που δεν είχε μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα.
«Όμως με τους θρύλους και τους μύθους διαμορφώνεται συχνά η κοινή γνώμη, και με
αυτούς εκτρέφονται πολλά συλλογικά κινήματα»453 θα καταλήξει ο Δημάκης, δίνοντας
την δική του ερμηνεία ως έμπειρου ιστορικού για την αιτία της επιχείρησης προς
απομάκρυνση των «νεήλυδων» από τις δημόσιες θέσεις με την δημιουργία του
περιβόητου ετεροχθονικού ζητήματος.
Η διάσταση την οποία θίγει στο τέλος της εργασίας του ο Δημάκης είναι αυτή
της απήχησης που είχε η διαμάχη για τους αυτόχθονες και ετερόχθονες στην
ευρύτερη κοινή γνώμη της εποχής. Διερευνώντας το εαν υπήρξε απήχηση και σε ποιο
βαθμό, ο Δημάκης θα σημειώσει ότι από την πλευρά των αυτοχθόνων η ομάδα
εκείνη η οποία είχε συμφέρον να παραμερίσει τους ετερόχθονες από την κατοχή
δημοσίων θέσεων (και γενικά από την άσκηση της εξουσίας) είναι η παραδοσιακή
άρχουσα τάξη των προκρίτων. Η τάξη αυτή είχε να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές
διαθέσεις των Φαναριωτών και άλλων προσοντούχων επήλυδων, οι οποίοι επρόκειτο
να παρέμβουν στο μονοπώλιο που κατείχαν οι πρόκριτοι στην δημόσια ζωή του
τόπου454. Με την παραδοσιακή αυτή πολιτική ολιγαρχία, αναφέρεται ότι συμμάχησε
και η νέα κοινωνική κατηγορία των στρατιωτικών (η οποία αποτελείται από τους
οπλαρχηγούς της επανάστασης), η οποίοι, ανήλθαν μεν στο προσκήνιο όντες
ολιγογράμματοι, φαινόταν ωστόσο ότι κινδύνευαν από την εμφάνιση των
πεπαιδευμένων «νεήλυδων», γι’ αυτό και ήταν αποφασισμένοι να αποτρέψουν τον
διαφαινόμενο

κίνδυνο.

Έτσι

εξηγεί

ο

Δημάκης

την

συμπαράταξη

στην

Εθνοσυνέλευση πληρεξουσίων με πολιτική και στρατιωτική προέλευση, καθώς
αντιπροσώπευαν τις ομάδες των οποίων τα προνόμια απειλούσαν οι νεήλυδες.455
Όσον αφορά τους ανώνυμους ανθρώπους του λαού οι οποίοι τάχθηκαν με την
πλευρά των αυτοχθόνων, είτε υπογράφοντας αναφορές προς την Εθνοσυνέλευση για
τις θέσεις των ετεροχθόνων, είτε προβαίνοντας σε οχλοκρατικές εκδηλώσεις εναντίον
των υπερμάχων των ετεροχθόνων, γι’ αυτούς ο Δημάκης υποστηρίζει ότι πιθανότατα
βρίσκονταν υπό την επιρροή των πολιτικών και στρατιωτικών αρχηγών οι οποίοι
κινούσαν τα νήματα (καθώς φαντάζει άλλωστε απίθανο μεταξύ αυτών των απλών
ανθρώπων να υπήρχαν άτομα με τα προσόντα που χρειαζόταν για να διεκδικήσουν τις
θέσεις που θα έχαναν οι ετερόχθονες). Επίσης οι άνθρωποι αυτοί, των οποίων οι
453

Αυτόθι, ό.π., σ. 230
Αυτόθι, ό.π., σ. 234
455
Αυτόθι, ό.π., σσ. 234-235
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εκδηλώσεις περιορίζονται κυρίως στην πρωτεύουσα και όχι στην επαρχία, δεν
αποκλείεται να είχαν επηρεαστεί και από την παραφιλολογία για τον «μύθο» που είχε
δημιουργηθεί σχετικά με τον διογκωμένο αριθμό των ετεροχθόνων στις δημόσιες
θέσεις.456
Για την πλευρά των ετεροχθόνων η απήχηση του θέματος συνίστατο στην
δημιουργία ανάμεσά τους της αίσθησης ότι η διάθεση των ετεροχθόνων να τους
αποκλείσουν από τις δημόσιες θέσεις αποτελούσε ισχυρό πλήγμα εναντίον τους.
Αρκετοί από τους ετερόχθονες που εθίγοντο προσωπικά από το Ψήφισμα Β΄ ανήκαν
στην κατηγορία των προσώπων με ανώτερη παιδεία, η οποία άλλωστε
εκπροσωπούνταν στην Εθνοσυνέλευση και στον Τύπο. Τα δύο αυτά βήματα
χρησιμοποιήθηκαν από τους ετερόχθονες κατά κόρον ώστε να αποσοβηθεί η
οποιαδήποτε διάκριση σχετικά με τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Αλληλεγγύη
στους θιγέντες από το Ψήφισμα Β΄ επέδειξαν και οι ετερόχθονες οι οποίοι κατάφεραν
(λόγω της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα πριν το 1827) να εξαιρεθούν από τον
αποκλεισμό, αλλά και ετερόχθονες οι οποίοι μπορεί να μην έχασαν (αλλά και ούτε
μπορούσαν να διεκδικήσουν) θέσεις οι ίδιοι, εξεδήλωναν όμως την πικρία τους γι’
αυτό που εισέπρατταν ως διάκριση σε βάρος όλων των ετεροχθόνων. Ως παράδειγμα
αναφαίνεται η συγκέντρωση της Καθαράς Δευτέρας, όπου ακούστηκαν και παράπονα
περί ξενηλασίας σε βάρος των ετεροχθόνων. Στην περίπτωση λοιπόν των
ετεροχθόνων457 ο Δημάκης συμπεραίνει ότι «οι αντιδράσεις των ετεροχθόνων
υπερβαίνουν κατά πολύ τον κύκλο των προσώπων τα οποία θίγονται από το
β΄ψήφισμα, και καλύπτουν ολόκληρο το χώρο των Ελλήνων που προέρχονται από τις
έξω από την ελληνική επικράτεια επαρχίες. Και τούτο γιατί διαβλέπουν στο μέτρο -και
στο πνεύμα που το διέπει- τη διάθεση των αυτοχθόνων να τους θεωρούν πολίτες
δεύτερης κατηγορίας με μειωμένα δικαιώματα και να τους απορρίπτουν έτσι, κατά έναν
τρόπο, από την εθνική οικογένεια.»458. Αυτό που στη συνέχεια συνάγεται από τον
Δημάκη είναι ότι η διάκριση των κατοίκων του ελληνικού κράτους σε αυτόχθονες και
ετερόχθονες, αντανακλάται στην κοινωνική ζωή και «στη διαμόρφωση των
συνειδήσεων των μελών της κάθε μιας από τις κοινωνικές αυτές ομάδες»459.

456

Αυτόθι, ό.π., σ. 235
Και σε αντιδιαστολή με τους αυτόχθονες, στις προσπάθειες των οποίων, κατά τον Δημάκη, κυρίως
ενεπλάκησαν όσοι προσδοκούσαν συμφέροντα για την κοινωνική ομάδα τους (και σπανιότερα ο
απλός κόσμος, ο οποίος αναφέρθηκε ότι τελούσε υπό την καθοδήγηση των προηγουμένων).
458
Ι. Δημάκης, ό.π., σ. 236
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Αυτόθι, ό.π., σ. 236
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Τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών κοινωνικών ομάδων επισημαίνονται
περιληπτικά ως εξής˙ οι αυτόχθονες είναι πολυαριθμότεροι κι έχουν το προνόμιο να
ζουν στην πατρική τους γη, προσπαθούν δε (κυρίως η ιθύνουσα τάξη πολιτικής και
στρατιωτικής προέλευσης) να διατηρήσουν την προνομιακή τους θέση απέναντι
στους ξενόφερτους. Ο απλός λαός ίσως καθίσταται αποδεκτικός των θέσεων που
διακηρύττουν οι ανώτερες τάξεις των αυτοχθόνων καθώς και ο ίδιος βιώνει τα τυχόν
προβλήματα της συμβίωσης με τις μάζες των ετεροχθόνων460. Οι ετερόχθονες από
την άλλη, πιο ολιγάριθμοι και ως επί το πλείστον πρόσφυγες σε έναν νέο γι’ αυτούς
τόπο αισθάνονται κατά τον Δημάκη τρωτοί «γι’ αυτό και το μέτωπό τους είναι
περισσότερο αρραγές». Ορισμένοι από αυτούς κατέχουν εξέχουσες θέσεις στην
δημόσια ζωή (πράγμα που κατά τον Δημάκη προκαλεί ακριβώς την ζηλοτυπία και τις
αντιδράσεις των αυτοχθόνων), ωστόσο υπάρχει γενικά η αίσθηση ανάμεσα στους
ετερόχθονες ότι ως κοινωνική ομάδα μειώνονται και ωθούνται στον παραγκωνισμό.
Η θέση που θα υιοθετήσουν θα είναι αμυντική και θα προβαίνουν επανειλημμένα σε
παθητικές διακηρύξεις για τα κοινά δικαιώματα όλων των Ελλήνων, αγωνιώντας και
για την τελική έκβαση του ανακύψαντος ζητήματος, το οποίο και μπορεί να αποβεί
καθοριστικό «για τη θέση τους και την ταυτότητά τους στη νέα υπό συγκρότηση
ελληνική κοινωνία»461. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δυο κατηγοριών πληθυσμού
εντός της ελληνικής κοινωνίας θα οδηγήσει σε παραμερισμό οποιασδήποτε άλλης
πολιτικής διαφοράς της στιγμής, κι έτσι η παραδοσιακή διάκριση στα τρία ξενικά
κόμματα εξαφανίζεται (καθώς κατά τον Δημάκη είναι διαίρεση επιφανείας), ενώ τα
πολιτικά στρατόπεδα πλέον προσδιορίζονται με βάση την τοποθέτηση των αντιπάλων
απέναντι στο ζήτημα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων. Βεβαίως, μετά από την
βραχυχρόνια κρίση που προκάλεσε το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, οι
παραδοσιακές διαιρέσεις σε κόμματα θα επιστρέψουν.
Το ζήτημα ωστόσο, υποστηρίζει ο Δημάκης, έχει βαθιές τις ρίζες του «αφού
ξεκινά με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και τη σύνθεση του πληθυσμού του» και
«δε

θα

λυθεί

με

τις,

εθνοσυνέλευσης»462.

περιορισμένης

άλλωστε

εμβέλειας,

αποφάσεις

της

Αν και το θέμα της κατοχής των δημοσίων θέσεων

τακτοποιήθηκε, ωστόσο η ουσιαστική δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των
ετεροχθόνων

στη

δημόσια

ζωή

μοιάζει

460

Αυτόθι, ό.π., σ. 237
Αυτόθι, ό.π., σσ. 237-238
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Αυτόθι, ό.π., σ. 238
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να

περιορίζεται

(και

ίσως

να

καταστρατηγείται). Ο Δημάκης θα υπονοήσει επικράτηση και νίκη τελικά των
αυτοχθόνων, κάτι για το οποίο είχε μιλήσει η Σκοπετέα ευθέως: «Νίκησαν λοιπόν οι
αυτόχθονες, αλλά νίκη αμφίβολη463. Η επικράτησή τους συνδέεται στενά με την
διαιώνιση μιας μειωτικής εκδοχής της Ελλάδας -το μικροσκοπικόν βασίλειον των
αυτοχθονιζόντων- που μοιραία την αποκλείει, έστω και μόνο στο επίπεδο της
ιδεολογίας, από τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο.»464
Στο σημείο αυτό κρίναμε χρήσιμο να παραθέσουμε αυτούσιο το καταληκτικό
κομμάτι της τελευταίας παραγράφου από την μελέτη του Ι. Δημάκη, ώστε να
αναφανούν εναργώς τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, αλλά και οι συνδέσεις
που ο ίδιος επιχειρεί ανάμεσα στα ιστορικά στοιχεία και δεδομένα. Η αναφορά που εν
τέλει κάνει στον «κοτζαμπασισμό» δεν αποτελεί καινοφανή ερμηνεία, καθώς κάτι
τέτοιο είχε άλλωστε επισημανθεί από τον φιλοετεροχθονικό Τύπο της εποχής, και
ειδικότερα από τον Αιώνα στο άρθρο του «Το Στίγμα»465 όπου στηλιτεύονται με
οξύτητα οι θέσεις των αυτοχθονιστών (και καταδεικνύεται σύνδεση του
αυτοχθονισμού με τον κοτζαμπασισμό). Το βιβλίο του Δημάκη κλείνει ως εξής:
«Βέβαια το θέμα των ετεροχθόνων δεν θα τεθεί ποτέ πια με τη μορφή του δικαιώματος
τους να κατέχουν ή όχι θέσεις δημοσίου –το θέμα αυτό κρίθηκε ουσιαστικά υπέρ αυτών,
παρά την αντίθετη εντύπωση που δημιουργήθηκε από ένα σύντομο χρονικό αποκλεισμό
που επιβλήθηκε σε ορισμένες από τις κατηγορίες τους. Το θέμα θα τεθεί τώρα σε
ουσιαστικότερη βάση και θα συνίσταται στο πόσο θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν
ενεργά στη δημόσια ζωή με την ανάληψη καίριων πολιτικών θέσεων. Αυτό φυσικά
αφορά την ανώτερη κοινωνική κατηγορία των ετεροχθόνων, αυτών ακριβώς που
συνιστούσαν απειλή για τη θέση των εντόπιων προυχόντων στη διακυβέρνηση του νέου
κράτους (και εναντίον των οποίων εκδηλώθηκε η αδέξια προσπάθεια για τον
αποκλεισμό466 τους από τις δημόσιες υπηρεσίες). Γιατί η μεγάλη μάζα των ετεροχθόνων

463

Αμφίβολη νίκη, όχι όσον αφορά το αποτέλεσμα, αφού η Σκοπετέα αμέσως κατόπιν θα μιλήσει
ξανά για επικράτηση των αυτοχθονιστών, αλλά όσον αφορά τα κέρδη που θα προσπόριζε στο
νεότευκτο ελληνικό βασίλειο η «νίκη» αυτή. Τα κέρδη όντως ήταν αμφίβολα, εφόσον το βασίλειο
ιδεολογικώς αποκλείεται από τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο.
464
Ε. Σκοπετέα, ό.π., σ.63. Φαίνεται να υπάρχει λοιπόν συμφωνία ανάμεσα στους δύο ερευνητές
(Δημάκη και Σκοπετέα) όσον αφορά αυτό που αποκαλούν νίκη (εν τέλει) των αυτοχθονιστών.
465
Αιών, 23 Ιανουαρίου 1844, Το Στίγμα, σ.1. Έχουμε παραθέσει αποσπάσματα του άρθρου αυτού
στο κεφάλαιο «Ο υπέρ των ετεροχθόνων Τύπος το 1844» της παρούσης εργασίας.
466
Για αποκλεισμό είναι που κάνει λόγο και ο Αλέξανδρος Σούτσος (βλ. Αλ. Σούτσος, Πανόραμα της
εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, ό.π., σ. δ΄), όταν επικρίνει το Ψήφισμα Β΄, καθώς υποστηρίζει ότι η
αρχή του αποκλεισμού και όχι της προτίμησης ήταν το θεμέλιο του ψηφίσματος, και μάλιστα
αποκλεισμού θεμελιωμένου στον αυτοχθονισμό: «Αναντιρρὴτως δίκαιον είναι οι αγωνισταὶ νά
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παρά τις όποιες τοπικές τριβές της με τον εγχώριο πληθυσμό, με τον οποίον όμως
ταυτίζεται κοινωνικά και μορφωτικά, δεν αποτελεί κίνδυνο για τους κρατούντες και
σταδιακά θα αφομοιωθεί από το κατά πολύ υπέρτερο πλήθος των παλαιών κατοίκων με
τους οποίους συνοικεί. Οι ξενοφερμένοι όμως Φαναριώτες και οι άλλοι ετερόχθονες
του ίδιου επιπέδου, που αποτελούν διαρκή κίνδυνο για τους παραδοσιακούς
προκρίτους, θα καταστούν το αντικείμενο ενός ιδιότυπου «οστρακισμού», που θα είναι
τόσο περισσότερο αποτελεσματικός όσο θα είναι άτυπος, χωρίς δηλαδή νομοθετικές
ρυθμίσεις ή άλλα εμφανή μέτρα, που να γεννούν αντιδράσεις και να προκαλούν
πολιτικούς κραδασμούς. Έτσι στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης του 1843 και των
χρόνων που ακολουθούν, η τάση που είχε παρατηρηθεί στη βαυαροκρατία και
γενικότερα στην πρώτη οθωνική περίοδο, να χρησιμοποιούνται συστηματικά πολλοί
καταρτισμένοι ετερόχθονες σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, θα ανατραπεί υπέρ των
παραδοσιακών προκρίτων, που ξαναπαίρνουν στα χέρια τους τα ηνία της εξουσίας
–ενώ οι λίγοι από τους ετερόχθονες που θα επιβιώσουν πολιτικά, θα το επιτύχουν με το
τίμημα της προσαρμογής τους στο σύστημα και στην πολιτική πρακτική του
διαιωνιζόμενου «κοτζαμπασισμού». Όμως φυσικά η εξέλιξη αυτή δεν θα είναι άσχετη
με την επιβράδυνση του εκσυγχρονισμού του νέου ελληνικού κράτους.»467

Τα συμπεράσματα της Βόγλη θα διατυπωθούν στο ομώνυμο κεφάλαιο της
διδακτορικής της διατριβής468. Αρχικά η Βόγλη θα σημειώσει ότι η πλειοψηφία της
Εθνοσυνέλευσης του 1844 αποτελούνταν από αυτόχθονες αλλά και μόνιμους
κατοίκους εγκατασταθέντες στην επικράτεια τουλάχιστον προ πέντε ετών469.
Παρέχονται ακόμη παραπομπές στο συγκεντρωτικό έργο των Χριστόπουλου,
Ευκλείδη και Δηλιγιάννη οι οποίοι εξέδωσαν συλλογή περιέχουσα όλες τις
νομοθετικές ρυθμίσεις από το 1830 εως το 1853 όσον αφορά την ελληνική
προτιμώνται των νεήλυδων είς τά ύπουργὴματα. Αλλά το Ψὴφισμα της Συνελεύσεως , στηριζόμενον
επὶ του αυτοχθονισμου μάλλον ὴ επὶ των προς την πατρίδα εκδουλεύσεων, πρώτον καταπατεί δίκαια
προσκεκτημένα ως έχων αρχὴν του θεμελιώδη τὸν αποκλεισμὸν και όχι τὴν προτίμησιν, δεύτερον δεν
αναγνωρίζει τον άγώνα των εν Δακία και Μολδαβία πεσόντων ηρώων και τρίτον αποκλείει και
αυτούς τους μετά τα 1887 μεταναστεύσαντας εις την Ελλάδα αγωνιστάς.» Ο Δημάκης από την
πλευρά του χαρακτηρίζει την προσπάθεια των αυτοχθονιστών ως αδέξια, πιθανότατα διότι μέσα από
την πρόκριση του αποκλεισμού ως κριτήριο, και όχι της προτίμησης όπως υποστήριξε και ο Αλ.
Σούτσος, φανερώθηκαν και εξετέθησαν τα ιδιοτελή ελατήρια των επιδιωκόντων την ανακατανομή
των δημοσίων θέσεων.
467
Ι. Δημάκης, ό.π., σσ. 238-239
468
Ε. Βόγλη, ό.π., σσ. 391-408
469
Αυτόθι, ό.π., σ. 373
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ιθαγένεια470. Η Βόγλη θα επισημάνει και την επιλογή των νομοθετών κατά τα χρόνια
του Αγώνα να προκρίνουν τον προσδιορισμό «Χριστιανοί αυτόχθονες» ως
καταλληλότερο για να χαρακτηρίσει τους πολίτες του υπό σύσταση κράτους: «Για
όλους τους λόγους αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα ο προσδιορισμός
“Χριστιανοί αυτόχθονες” θεωρήθηκε ο προσφορότερος και προβλήθηκε με
αξιοσημείωτη συνέπεια από τους νομοθέτες και τους εκάστοτε ιθύνοντες της
επαναστατημένης πολιτείας, προκειμένου να διακρίνει τους πολίτες του υπό σύσταση
ακόμη κράτους»471. Το επόμενο σημαντικό, κατά την άποψή μας, συμπερασματικό
σχόλιο της Βόγλη αφορά τα όρια της εδαφικής επικράτειας του επαναστατημένου
κράτους κατά την διάρκεια του Αγώνα, τα οποία μεταβάλλονταν, με αποτέλεσμα να
μην είναι σαφής η έκταση του. Αυτό λοιπόν είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
«Πολλές φορές μάλιστα οι συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις επηρέαζαν
καθοριστικά τα όριά της {εν. της ελληνικής εδαφικής επικράτειας}, με αποτέλεσμα
διάφορες ομάδες Ελλήνων πολιτών που είχαν αποκτήσει τα ελληνικά δικαιώματα ως
“Χριστιανοί αυτόχθονες” να στερούνται τη δεύτερη ιδιότητά τους μετά την κατάλυση
της εξέγερσης στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.»472. Βέβαια, όσοι από τους ετερόχθονες
πλέον αυτούς ετίθεντο (ή συνέχιζαν να υπηρετούν) υπό τις διαταγές της ελληνικής
στρατιωτικής διοίκησης των επαναστατημένων, δεν στερούνταν τα δικαιώματα του
πολίτη˙ «Δεν ίσχυε όμως το ίδιο και για τους συντοπίτες τους, μέχρις ότου αποφάσιζαν
και αυτοί να εγκαταλείψουν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους που είχαν επανέλθει στην
κυριαρχία του σουλτάνου» συμπληρώνει η Βόγλη473. Στο σημείο αυτό κρίνουμε
κατάλληλο να παραθέσουμε αυτούσια τα τελικά συμπεράσματα του Ρωμανίδη για το
θέμα: «Συμφώνως προς τα ...θεσπισθέντα από το 1822 μέχρι 1832 το κύριον γνώρισμα
του ποιός είναι Έλλην είναι η εντός της Ελλάδος κατοικία και σταθερά διαμονή και εις
την πάτριον θρησκείαν πίστις 1) του αυτόχθονος ή 2)του συναγωνισθέντος ή υπό
διαφόρους όρους πολιτογραφηθέντος ετερόχθονος του και αποδεχομένου ως πάτριον
γλώσσαν την ελληνικήν. Ταύτα σημαίνουν σαφώς ότι δεν είναι Έλληνες οι εκτός της
Ελλάδος Ρωμαίοι. Ακόμη και οι εκτός των τελικώς απελευθερωθεισών επαρχιών
συναγωνισθέντες Ρωμαίοι δεν θεωρούνται Έλληνες δ ι ό τ ι επολέμησαν αλλά μόνον
470

Χριστόπουλος, Ευκλείδης και Δηλιγιάννης, Εφημερίς του Υπουργείου των Εσωτερικών, φυλ. Α΄:
Ελληνική Ιθαγένεια
471
Ε. Βόγλη, ό.π. σ.392
472
Αυτόθι, ό.π. σ. 394 (η υπογράμμιση δική μας)
473
Αυτόθι, ό.π.. Ένα ακόμη συμπερασματικό σχόλιο το οποίο θα παραθέσει η Βόγλη αφορά τον
περιορισμένο τελικά αριθμό απολύσεων στις οποίες προέβη η επελθούσα κυβέρνηση καθ’ όλο τον
επόμενο της Εθνοσυνέλευσης χρόνο (βλ. Αυτόθι, ό.π. σσ. 407-408).
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ό τ α ν και ε φ’ ό σ ο ν έλθουν και κατοικήσουν εις την Ελλάδα. Ως γνωστόν κατά
την πρώτην δεκαετίαν της βασιλείας του Όθωνος κατελήφθησαν πολλαί θέσεις
δημοσίων υπουργημάτων και υπαλλήλων όχι μόνον υπό ετεροχθόνων ομογενών αλλά
και αλλογενών. Την 3ην Σεπτεμβρίου του 1843 ανετράπη η κατάστασις αυτή και εις την
Εθνοσυνέλευσιν, ήτις φέρει ως όνομα την ημερομηνίαν αυτήν, εψηφίσθησαν τα
προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων κατά τοιούτον τρόπον, ώστε εξεδιώχθησαν από
τας θέσεις των όχι μόνον οι αλλοεθνείς αλλά όσοι ετερόχθονες ομογενείς δεν έλαβαν
μέρος εις τον κατά των Τούρκων αγώνα μέχρι το 1829 και δεν εγκατεστάθησαν μέχρι
το 1837 εις την Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν έχουν τα ίσα δικαιώματα με τους
αυτόχθονας.»474
Κλείνοντας

την

εργασία

θα

παραθέσουμε

ορισμένες

προσωπικές

παρατηρήσεις και σκέψεις επί του θέματος με το οποίο αναμετρηθήκαμε. Είδαμε,
κατά την αναλυτική εξέταση των εφημερίδων, οτι

στην αντιπαράθεσή τους

χρησιμοποιούν κυρίως τα επιχειρήματα που επικαλέστηκαν οι πληρεξούσιοι των δύο
παρατάξεων στην συζήτηση που έλαβε χώρα στην Εθνοσυνέλευση. Αυτά είναι που
καταθέτουν και εξετάζουν. (Η κύρια ιδεολογική αντιπαράθεση φαίνεται ότι έλαβε
χώρα στον «στίβο» της Εθνοσυνέλευσης και δευτερευόντως στο πεδίο της
δημοσιογραφίας.) Οι εφημερίδες συνήθως λάμβαναν κάποια από τα επιχειρήματα που
ευρίσκοντο στους λόγους των πληρεξουσίων και τα επέκτειναν. Το θέμα λοιπόν ήταν
τι επιχειρήματα θα χρησιμοποιούντο στην Εθνοσυνέλευση˙ από αυτά θα ήταν που θα
αναπαρήγαγε και ο Τύπος ως επί το πλείστον. Τώρα γιατί στην Εθνοσυνέλευση δεν
χρησιμοποιήθηκε γλώσσα που να στηλιτεύει με την κατάλληλη οξύτητα τον
αυτοχθονισμό, αυτό μπορούμε να το πιθανολογήσουμε στη συνέχεια. Εαν οι
εισηγήσεις των φιλο-ετεροχθονιστών πληρεξουσίων είχαν την κατάλληλη οξύτητα
τότε και οι εφημερίδες που θα τις υιοθετούσαν θα βρίσκονταν σε τέτοιο κλίμα. Αυτό
που παρατηρήθηκε τελικά ήταν πως οι εφημερίδες οι ετεροχθονικές παραδέχονταν
την ύπαρξη νεήλυδων αλλά όχι και το ψήφισμα, επικρίνοντάς το και στοχοποιώντας
τους αυτοχθονιστές πληρεξουσίους. Γιατί ωστόσο δεν έθεσε κάποια από τις
ετεροχθονικές εφημερίδες σοβαρά και επισταμένα τα πράγματα στην ορθή τους
βάση; Επειδή ακολουθούσαν την συλλογιστική των πληρεξουσίων. Και πως διέφυγε
στους φιλο-ετερόχθονες πληρεξουσίους (και συνεπώς και στις εφημερίδες) κάτι τόσο
σημαντικό όπως η απουσία τελικά νομικής διάκρισης ανάμεσα σε ετερόχθονες
474

Ι. Ρωμανίδη, ό.π., σσ. 197-198
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Έλληνες το γένος και σε ετερόχθονες αλλογενείς, την οποία επεσήμανε και η
Σκοπετέα475;
Φρονούμε ότι σ’ αυτό έπαιξε ρόλο η παγίωση και εμφώλευση εντός της
εθνικής ιδεολογίας της εποχής, των συνδρόμων αυτοχθονισμού που αναφέραμε και
στο εισαγωγικό κεφάλαιο. Τα σύνδρομα αυτοχθονισμού είχαν καταστεί απ’ ότι
φαίνεται χαρακτηριστικό της εθνικής ιδεολογίας (σε ποιον ακριβώς βαθμό δεν
γνωρίζουμε ακόμη), γι’ αυτό και επηρέαζαν όλο το σκεπτικό των διανοουμένων και
των πολιτευομένων. Η χαρακτηριζόμενη από σύνδρομα αυτοχθονισμού εθνική
ιδεολογία ενυπήρχε και στους αυτοχθονιστές αλλά και στους φιλο-ετεροχθονιστές
πληρεξουσίους. Γι’ αυτό και οι δεύτεροι δεν μπόρεσαν να την ανιχνεύσουν και να
επισημάνουν την αντίφαση ανάμεσα στις αναφερόμενες μεγάλες εδαφικές
διεκδικήσεις της Ελλάδας και στον αυτοχθονισμό. Θα έπρεπε δηλαδή οι φιλοετεροχθονιστές πληρεξούσιοι, εαν ήθελαν να αποδομήσουν τον αυτοχθονισμό ώστε
να μην υφίσταται ως τροχοπέδη στην εθνική ολοκλήρωση, να καταφερθούν ενάντια
και στην διατύπωση του Συντάγματος του 1822 που αυτό είναι που εισαγάγει την
έννοια του αυτόχθονα. Έτσι λοιπόν οι αυτοχθονιστές, όσο το Σύνταγμα του 1822 δεν
βάλλεται, δεν μπορούν να κατηγορηθούν επειδή αποδέχονται διαχωρισμό ανάμεσα σε
αυτόχθονες και ετερόχθονες, διότι είναι συνεπείς με την εθνική ιδεολογία. Ο
διαχωρισμός δηλαδή σε αυτόχθονες και ετερόχθονες συνέβη το 1822 και δεν
αμφισβητήθηκε από κανέναν στην Συνέλευση. Λαμβάνοντας όμως ως αποδεκτό το
γεγονός της αναγνώρισής του (εφόσον κανείς δεν το αμφισβήτησε), δεν μπορούσαν
οι φιλο-ετεροχθονιστές πληρεξούσιοι να επιχειρηματολογήσουν πειστικά εναντίον
475

Σκοπετέα, ό.π., σσ. 62-63. Αναφερθήκαμε σε αυτό το ζήτημα παραπάνω. Η Σκοπετέα το είχε θέσει
προκαλώντας τον προβληματισμό για το πως πέρασε απαρατήρητη μια τόσο σημαντική διάσταση
του θέματος, το πως δηλαδή δεν αναφάνηκε καμία νομοθετική ρύθμιση που να διακρίνει τους μη
αυτόχθονες Έλληνες το γένος από τους μη αυτόχθονες ξένους αλλοεθνείς. Έτσι δίνεται η εντύπωση
ότι οι μη αυτόχθονες Έλληνες το γένος (των μη απελευθερωθεισών περιοχών) αγνοούνταν από τους
νόμους της Ελλάδας. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να υποστηρίξει ότι οι μη αυτόχθονες Έλληνες δεν
ήταν υπαρκτοί βάσει της νομοθεσίας του ελληνικού κράτους, αφού δεν υπάρχει ξεχωριστή
πρόβλεψη γι’ αυτούς παρά αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι ξένοι. Εδώ εγείρονται τα εξής
ερωτηματικά˙ μήπως δεν πρόκειται για αβλεψία αλλά το ελληνικό κράτος όντως δεν αναγνώριζε την
ύπαρξη «Ελλήνων το γένος»; Διότι για να αναγνωρίσει το κράτος σαφώς τα όρια του Ελληνισμού, θα
έπρεπε να είχε υπ’ όψιν την προτέρα της Τουρκοκρατίας κατάσταση, η οποία ήταν για χίλια χρόνια η
πραγματικότητα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (βεβαίως μετά το 1204 διεσπασμένη σε κρατίδια). Εαν
η περίοδος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας δεν γινόταν αποδεκτή από την δυτικοτραφή διανόηση της
εποχής ως ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού , τότε σίγουρα θα ανέκυπτε πρόβλημα στην κατανόηση
της έκτασης και των ορίων του Ελληνικού Γένους. Ίσως από το σημείο αυτό να ξεκινάει και η
συλλογιστική του Ρωμανίδη, ο οποίος προβληματίζεται για την δυνατότητα συνειδητοποίησης της
έκτασης και των ορίων της Ρωμιοσύνης από τους διανοουμένους της εποχής (οι οποίοι είχαν την
αναφορά τους μόνο στην αρχαιότητα).
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του αυτοχθονισμού. Πάνω στη διάκριση αυτή (αυτοχθόνων-ετεροχθόνων) βασιζόταν
ένα μέρος της κοινώς αποδεκτής εθνικής ιδεολογίας, γι’ αυτό και τυχόν προσπάθεια
για αποτελεσματική αντιμετώπισή της (διάκρισης) θα έπρεπε να σταθεί με
αναθεωρητικές διαθέσεις ενώπιον της εθνικής ιδεολογίας της εποχής. Ο
αναθεωρητισμός θα ερχόταν μελλοντικά με τον Παπαρρηγόπουλο και την εισαγωγή
του «Βυζαντίου» στην εθνική ιδεολογία, ο αναθεωρητισμός αυτός ωστόσο δεν
ολοκληρώθηκε ακόμη, αφού ακόμα και σήμερα (και φαίνεται και από την
προσπάθεια της εργασίας αυτής) δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και δεν έχει επέλθει
ευρύτερη συνειδητοποίηση των δεδομένων της περιόδου. Δεν μπορούμε να
επεκταθούμε περεταίρω διότι θα υπερβούμε την ελαστικότητα των ορίων του θέματος
της παρούσης εργασίας, ωστόσο επιμένουμε στο σημείο ότι δεν μπορούσε να γίνει
αποτελεσματική και πειστική υπεράσπιση των ετεροχθόνων χωρίς την αμφισβήτηση
της κυρίαρχης τότε εθνικής ιδεολογίας (και η οποία διατηρούσε μέσα της ορισμένα
σύνδρομα αυτοχθονισμού). Οι φιλο-ετερόχθονες πληρεξούσιοι δεν τόλμησαν (και δεν
μπορούσαν ίσως, λόγω του ότι κι αυτοί είχαν εμποτιστεί με την εθνική ιδεολογία της
εποχής) να έρθουν σε αντιπαράθεση με τα σύνδρομα αυτοχθονισμού εντός της ίδιας
της εθνικής ιδεολογίας. Κανένας τους δεν αναφέρθηκε στο ότι διάκριση ανάμεσα
στους αυτόχθονες και ετερόχθονες υπήρχε κανονικά, από το 1822 εως και το 1844
που γίνονταν οι συζητήσεις. Εφόσον δεν αναιρέθηκε λοιπόν ένα από τα ιδεολογικά
θεμέλια του νέου ελληνικού κράτους, ο αυτοχθονισμός, πώς θα μπορούσε να
αναιρεθεί η διάκριση ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες που ζητούσαν οι
πληρεξούσιοι και μαζί τους και οι φιλο-ετεροχθονικές εφημερίδες; Αντίθετα, στην
περίπτωση αυτή, συνεπείς στις θέσεις τους αναφαίνονταν οι αυτοχθονιστές
πληρεξούσιοι οι οποίοι μαζί με τις εφημερίδες υποστήριζαν την ουσιαστικά
υφιστάμενη διάκριση ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες. Δηλαδή οι
αυτοχθονιστές ήταν συνεπείς με την εθνική ιδεολογία. Εν τέλει, ίσως αυτό να έγινε
υποσυνείδητα κατανοητό από τις φιλο-ετεροχθονικές εφημερίδες οι οποίες
χαμήλωσαν τους τόνους και τις εντάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν οι διχόνοιες
και οι επιπλέον διαιρέσεις. Στη διαμάχη λοιπόν των εντύπων, θεωρούμε ότι, εφόσον
δεν θίγεται με επιχειρήματα η ισχύουσα ιδεολογία, το δίκιο είναι με τα αυτοχθονικά
έντυπα. Διότι, εκλαμβάνοντας ότι και οι φιλοετεροχθονικές αλλά και οι
αυτοχθονιστικές

εφημερίδες

κινήθηκαν μέσα στο

πλαίσιο

παραδοχής

της

υφιστάμενης κατάστασης, αποδεχόμενες αμφότερες τα εθνικά ιδεολογήματα (αφού
συχνά προσπαθούσαν πάνω σε αυτά να στηρίξουν τα επιχειρήματα τους,
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επικαλούνταν δε συχνά, και οι φιλοετεροχθονικές αλλά και οι αυτοχθονικές
εφημερίδες τις διατάξεις των προηγούμενων Συνταγμάτων), οι ετεροχθονικές
εφημερίδες υποπίπτουν σε αντίφαση (εφόσον δεν αμφισβητούν την επίσημη εθνική
ιδεολογία αλλά μόνο ένα παρεπόμενό της, τον αυτοχθονισμό) ενώ οι αυτοχθονικές
εφημερίδες αναδεικνύονται ιδεολογικά συνεπείς. Έτσι η νίκη των αυτοχθονιστών την
οποία αναφέρουν Δημάκης και Σκοπετέα ήταν αναμενόμενη, εφόσον τα επιχειρήματά
τους ήταν δομημένα με λογική αλληλουχία ως προς την υφιστάμενη ιδεολογική
κατάσταση στην Ελλάδα της εποχής. Οι φιλο-ετερόχθονες μπορεί να διατύπωναν
αλήθειες, λέγοντας ότι και οι έξω Έλληνες είναι το ίδιο με τους Έλληνες της
ελεύθερης Ελλάδας, από την στιγμή όμως που δεν συνέδεαν -με λογική συνέπεια- τις
θέσεις τους με την εθνική ιδεολογία (θα έπρεπε βέβαια να την αναθεωρήσουν για να
συμβεί αυτό), οι θέσεις τους δεν μπορούσαν να στηριχτούν κι έτσι φαινόταν σαν να
έχουν άδικο. Πώς θα μπορούσε για παράδειγμα να πει κάποιος ότι δεν θέλει
διακρίσεις ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες Έλληνες, και πως όλοι είναι το
ίδιο, χωρίς να σταθεί με σκεπτικισμό (και και με διάθεση αμφισβήτησης) έναντι του
Συντάγματος του 1822 που έκανε ρητή αναφορά σε αυτόχθονες; Εαν δεν το κάνει
φαίνεται ανακόλουθη η θέση του. Και φυσικά δεν φτάνει να στοχοποιήσει και να
επιτεθεί κάποιος στο Σύνταγμα του 1822, αλλά κυρίως στις ιδεολογικές διαδικασίες
που οδήγησαν στο Σύνταγμα του 1822, και αυτές δεν ήταν άλλες από τις ιδεολογικές
υποδείξεις που έκαναν οι διανοούμενοι της Εσπερίας κατά τα προεπαναστατικά
χρόνια και οι οποίες διαμόρφωσαν την εθνική ιδεολογία του νεοϊδρυθέντος ελληνικού
κράτους. Πίσω από την λέξη «αυτόχθονες» λοιπόν του Συντάγματος του 1822
πιθανώς να κρύβονται πολλά. Ίσως κρύβεται μια ολόκληρη ιδεολογία η οποία έγινε
αισθητή στην δημόσια-πολιτική σφαίρα μόλις το 1844, χωρίς αμέσως να ξεκινήσουν
οι διαδικασίες αναίρεσής της, έγινε αντιληπτό ωστόσο το γεγονός ότι η υπάρχουσα
εθνική ιδεολογία δεν μπορούσε να καλύψει επαρκώς όλες τις διαστάσεις του
Ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης. Δυστυχώς όμως το 1844 στο Σύνταγμα
ξαναχρησιμοποιήθηκε τελικά ο όρος «αυτόχθονες» κάτι που οδήγησε στην παγίωσή
του476. Πάνω που πήγαν δηλαδή να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση, ο σκοπός δεν
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Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όχι μόνο εισήχθη (το 1822) ο όρος «αυτόχθονας» αλλά και ότι
κατοχυρώθηκε επισήμως (ψήφισμα Β΄). Αυτό αποτελούσε αδικία, διότι πώς οριζόταν ο αυτόχθονας;
Η αποδοχή του όρου εισαγει όντως το σπέρμα για διχαστικές νοοτροπίες καθώς κάποιοι
ονομάστηκαν ως αυτόχθονες ενώ κάποιοι (επίσης Έλληνες) δεν γίνονταν αποδεκτοί με αυτόν τον
όρο. Αυτόχθονες όμως ως προς τι; Ως προς τα απελευθερωμένα εδάφη; Σήμαινε κάτι αυτό; Ίσα-ίσα
είναι σαν οι Έλληνες οι ίδιοι να αποδέχονται ότι τα όρια του (ιστορικώς) ελληνικού χώρου
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επετεύχθη και ο όρος «αυτόχθονες» επικυρώθηκε. Γι’ αυτό και οι αντιλήψεις
διαιωνίστηκαν τα επόμενα χρόνια477.

συνέπιπταν με τα απελευθερωθέντα εδάφη εαν ονόμαζαν μόνο τους απελευθερωθέντες
«αυτόχθονες», κι έτσι μόνοι μας απεμπολούσαμε το δικαίωμα της ονομασίας όλου του πρώην
ελληνικού χώρου σε όρια της πραγματικής επιδιωκόμενης ελληνικής επικράτειας. Εαν δηλαδή η
οπτική περιελάμβανε όλα τα εδάφη του ελληνικού χώρου ανά τους αιώνες τότε ο ορισμός
αυτόχθονες θα ήταν δικαιολογημένος. Τώρα όμως είναι αυθαίρετος, όπως σημειώθηκε και από
συγγραφείς.
477
Γι’ αυτό και σήμερα ακόμη ακούγονται φωνές επιστημόνων (Αρβελέρ για παράδειγμα, η οποία
επιπλέον είναι από τους λίγους επιστήμονες που αναφέρονται στο λανθασμένως χαρακτηριζόμενο
“Βυζάντιο” με την πραγματική του ονομασία: Ρωμανία) οι οποίοι προσπαθούν να αποδομήσουν την
αντίληψη ότι οι νεο-Έλληνες συνδέονται απ’ ευθείας με τους αρχαίους, ενώ στην πραγματικότητα
μεσολαβεί μια τεράστια χρονική περίοδος ανάμεσα η οποία δεν εξετάζεται (οι προσπάθειες του
Παπαρρηγόπουλου δηλαδή δεν τελεσφόρησαν ακόμη....). Συχνά επισημαίνεται αυτό, ότι η στροφή
δηλαδή προς την μελέτη των πατέρων μας δεν έχει επέλθει ακόμη. Η προσοχή των νέων Ελλήνων
σήμερα είναι στραμμένη μάλλον προς τους παππούδες (προπάτορες) τους. Δεν μπορεί ωστόσο
κάποιος να βρει το γενεαλογικό του δέντρο ξεκινώντας από τον παππού του. Μόνο από τον πατέρα
του μπορεί να ξεκινήσει, αυτή είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος. Ειδάλλως θα είναι εκτεθειμένος σε
γνώμες τυχόντων που θα τον αποκαλούν νόθο και θα του αμφισβητούν και τον πατέρα και συνεπώς
και τον παππού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ψήφισμα Β'.
(Η της τρίτης Σεπτεμβρίου, σ.720-721)
Η της 3 Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις
Η Κυβέρνησις οφείλει αμέσως μετά την δημοσίευσιν του Συντάγματος να σχηματίση
το προσωπικόν της δημόσιας υπηρεσίας διορίζουσα εκ των υπαγομένων εις τας εξής
κατηγορίας.
α) Τους αυτόχθονας κατοίκους της Ελληνικής Επικρατείας και τους μέχρι
τέλους του 1827 αγωνισθέντες εν αυτή, ή ελθόντας και διαμείναντας μέχρι
του αυτού έτους· προς δε και τους λαβόντας στρατιωτικώς και
αποδεδειγμένως μέρος και εις τας μετά ταύτα, ήτοι μέχρι του 1829 κατά
ξηράν
και
θάλασσαν
γενομένας
κατά
των
εχθρών
μάχας.
β) Τους μεταναστεύσαντας κατοίκους και τους αγωνιστάς των μερών της
Στερεάς και των νήσων, των λαβόντων τα όπλα εις τον υπέρ Ανεξαρτησίας
Αγώνα, ελθόντας μέχρι του 1837, και εγκατασταθέντας οικογενειακώς εις ένα
των δήμων του Βασιλείου· και τα τέκνα όλων των εις τας ανωτέρω
κατηγορίας υπαγομένων.
γ) Τους μη εμπεριλαμβανομένους εις τους ανωτέρω δύο παραγράφους η
κυβέρνησις οφείλει να μη διατηρήση, ουδέ να διορίση εις τας δημόσιας
υπηρεσίας, ειμή τους μεν ελθόντας και εγκατασταθέντας εις την Ελλάδα μετά
το τέλος του 1827 μέχρι τέλους του 1832 μετά δύο έτη από της δημοσιεύσεως
του Συντάγματος· τους δε μετά το τέλος του 1832 μέχρι τέλους του 1837 μετά
τρία έτη, και τους μετά το τέλος του 1837 μέχρι τέλους του 1843 μετά
τέσσαρα έτη.
Δεν υπάγονται εις τας ανωτέρω κατηγορίας γενικώς ο στρατός της ξηράς και της
θαλάσσης, οι εκτός του κράτους διοριζόμενοι εις διερμηνευτικάς και προξενικάς
θέσεις, τας οποίας ο του αγώνος Έλλην δεν δύναται ν' αναπληρώση, και οι καθηγηταί
και διδάσκαλοι των εκπαιδευτικών καταστημάτων και των ωραίων τεχνών ως προς
τας ειδικάς θέσεις των. Το παρόν ψήφισμα ισχύει ως εάν ήτο καταχωρημένον
αυτολεξεί εις το Σύνταγμα, και η παράβασις αυτού εκ μέρους του υπουργείου
θεωρείται ως παράβασις των όρων του Συντάγματος.
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Αστικός Νόμος 1856

(Κεφάλαιον Α΄ του «Αστικού Νόμου» 28 Οκτ. 1856, ΦΕΚ, αρ. 75, 15 Νοέμβρ. 1856)

.............

Άρθρον 14. Έλλην είναι˙
α.) Ο εξ Έλληνος πατρός γεννηθείς˙
β.) Ο εξ Ελληνίδος και εκ πατρός μη νομίμου˙
γ.) Ο εξ αδήλων πατρός και μητρός εν Ελλάδι γεννηθείς˙
δ.) Ο εξ αλλοδαπής μητρός και εκ μη νομίμου πατρός Έλληνος γεννηθείς, αν
νομίμως αναγνωρισθή υπ’ αυτού.
Άρθρον 15. Ο αλλοδαπός, ο κατά τον νόμον της πολιτείας, εις ην ανήκει,
ενήλικος, γίνεται Έλλην δια πολιτογραφήσεως.
Πας δε ο θέλων να πολιτογραφηθή, οφείλει να δηλώση την περί τούτου
θέλησίν του εις την δημοτικήν αρχήν του τόπου, εν ω θέλει να καταστήση την
κατοικίαν του, και μετά την δήλωσιν να κατοικήση εν Ελλάδι, εαν μεν ήναι ομογενής
επί δύο, εαν δε ήναι αλλογενής επί τρία έτη˙ μετά παρέλευσιν δε των προθεσμιών
τούτων, και πιστοποιήσαντος του αρμοδίου εισαγγελέως των εφετών, ότι δεν
υπέπεσεν εις κακούργημα ή πλημμέλημα, εκ των διαλαμβανομένων εις το 22 άρθρον
του ποινικού νόμου, οφείλει να δώση ενώπιον του αρμοδίου νομάρχου τον όρκον του
Έλληνος.

..............
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Λόγος του Κωλέττη στην Εθνοσυνέλευση
[όπως δημοσιεύτηκε στον Φίλο του Λαού (Ο Φίλος του Λαού, 30 Ιανουαρίου 1844,
Λόγος του Κ. Κωλέττη επί του πολιτικού θέματος, σ.2). Ο Δημάκης (βλ. Δημάκης,
ό.π., σ.85) αναφέρει ότι ο λόγος παρατίθεται και σε άλλες εφημερίδες της εποχής
αλλά και στα έργα αρκετών συγγραφέων, σε μορφή ωστόσο κάπως παραλλαγμένη
και επεξεργασμένη γλωσσικά, όπως έχει καταχωρισθεί στα επίσημα Πρακτικά της
Εθνοσυνελεύσεως (σσ.190-194)]

Όταν ενθυμούμαι, την ώραν εκείνην, την φοβεράν εκείνην ώραν, καθ’ ην
επροσκλήθην να δώσω τον όρκον μου, να συντρέξω υπέρ της ανεξαρτησίας της
Πατρίδος, ανατριχιάζω, Κύριοι! ωρκίσθην, ωρκίσθημεν όλοι να θυσιάσωμεν τα
πάντα, και την ζωήν μας δια την ελευθερίαν των Ελλήνων όλου του Χριστιανισμού.
Ζώμεν ακόμη πολλοί εξ εκείνων, όσοι εδώσαμεν τον όρκον, ίσως όλοι υμείς τον
εδώσατε. Αυτόν τον όρκον, Κύριοι, τον ιερόν αυτόν όρκον πρέπει να τον
συναισθανθώμεθα σήμερον, οπόταν είμεθα συναγμένοι, δια να στερεώσωμεν το
πολιτικόν μας ευαγγέλιον, το ευαγγέλιον της πολιτικής μας υπάρξεως. Η Ελλάς ως εκ
της γεωγραφικής της θέσεως είναι το κέντρον της Ευρώπης˙ με την δεξιάν της πιάνει
τας χείρας της Δύσεως, και με την αριστεράν της τας χείρας της Ανατολής και τας
συνδέει. Η Ελλάς ήτο προωρισμένη, ως φαίνεται, καταπίπτουσα να δώση τα φώτα εις
την Δύσιν, και σήμερον ανισταμένη να φωτίση την Ανατολήν. Ημείς, Κύριοι,
κατοικούμεν αυτήν την ένδοξον Ελλάδα, ημείς πρέπει να δώσωμεν τον εξευγενισμόν
εις την Ανατολήν. Από αυτόν τον όρκον, και από την μεγάλην ιδέαν την οποίαν
πρέπει να έχωμεν περί του εαυτού μας, ίδον εμπνευσμένους τους πληρεξουσίους εις
τας παρελθούσας συνελεύσεις μας να ομιλώσιν όχι περί επαρχιών, αλλά περί
ολοκλήρου του Χριστιανισμού. Αχ, πόσον επεθύμουν να είχα τον Γερμανόν, να είχα
τον Ζαήμην, να είχα όλους εκείνους τους αγωνιστάς, των οποίων τα ονόματα μας
ενθυμίζουν τον αγώνα μας, να μας ακούωσι τώρα αγωνιζομένους τι, Κύριοι; να
μηδενίσωμεν την μεγάλην εκείνην ιδέαν, ήτις έπρεπε να φλογίζη τας καρδίας όλων
ημών. Πού είσαι Κολοκοτρώνη, πού Ζαήμη, πού Υψηλάντη, πού Βότσαρη, πού
Καραϊσκάκη, πού Μιαούλη, πού όλοι σεις, οι οποίοι δια μόνην αυτήν την μεγάλην
ιδέαν εδράξατε τα όπλα; Όταν λαμβάνω εις χείρας το τραγούδι του Ρήγα˙
« Μ α υ ρ ο β ο υ ν ί ο υ κ α π λ ά ν ι α, Ο λ ύ μ π ο υ σ τ α υ ρ α ε τ ο ί κ ι
Α γ ρ ά φ ω ν τ α ξ ε φ τ έ ρ ι α γ ε ν ή τ ε μ ι α ψ υ χ ή » η καρδία μου πάλλει!
Ναί, εγίναμεν όλοι μια ψυχή, ελάβαμεν τα όπλα, εκερδίσαμεν όχι όλον, αλλά
μέρος του σκοπού μας˙ δια την ελευθερίαν των Ελλήνων όλων, δια την ελευθερίαν
του Χριστιανισμού εγίναμεν μια ψυχή, και τώρα φιλονεικούμεν, τί; περνά ο
πολύτιμος καιρός μας εις τί; Εις το να διακρίνωμεν ποίοι είναι Έλληνες, ποίοι
Χριστιανοί˙ ποίοι; ημείς, οίτινες ελάβαμεν την σημαίαν της θρησκείας με την μιαν
και την σημαίαν της Πατρίδος με την άλλην χείρα, δια να ελευθερώσωμεν όλους τους
ορθοδόξους Χριστιανούς; Ημείς, Κύριοι δεν εδώσαμεν όλοι τον αυτόν όρκον, τον
οποίον έδωσαν και οι Έλληνες όλοι, όσοι ενατενίζουσι σήμερον τους οφθαλμούς των
προς ημάς δια να ίδωσιν, αν ήμεθα πιστοί εις τον όρκον, εις τας υποσχέσεις μας; από
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τοιαύτας ιδέας ορμώμενος έκρινα χρέος πατριωτικόν να δώσω την γνώμην, την
οποίαν εξέφρασα προχθές, ομιλών περί της θρησκείας μας, να δώσω και άλλην
γνώμην, την οποίαν ευρίσκετε εις τ’ αρχεία της Κυβερνήσεως, καθ’ ην εποχήν ήμην
Υπουργός, επί της Αντιβασιλείας, όταν επρόκειτο περί της καθέδρας του Κράτους.
Από αυτάς τας δύο γνώμας αποδεικνύεται, πόσον εφρόντιζα να ήμαι πιστός εις τον
όρκον μου˙ τα αισθήματά μου είναι αισθήματα, τα οποία, αν ήτο δυνατόν να ανοίξω
τα στήθη σας, ήθελα τα εύρη βεβαίως ζωγραφισμένα εις την καρδίαν σας˙ και πως να
μη τα εύρω, αφού είσθε πληρεξούσιοι του έθνους εκείνου, τέκνα εκείνων, οι οποίοι
έδειξαν, ότι είναι οι τελειότεροι των ανθρώπων; υμείς, οι οποίοι τί δεν εκάματε υπέρ
της επιτυχίας του σκοπού, του μεγάλου σκοπού του Χριστιανισμού, υμείς
φιλονεικείτε περί του ορισμού˙ «τίς είναι ο Έλλην;» υμείς, οίτινες είσθε συναγμένοι
ενταύθα, πού; εις τας Αθήνας˙ υμείς, οι οποίοι ελάβατε την τύχην να έχετε βήμα, πού;
εις τας Αθήνας˙ ναι εις τας Αθήνας. Να είπω εγώ εις υμάς τί ήσαν αι Αθήναι, και πού
πρέπει να φθάσωσι; Δεν σας αδικώ, φίλοι πληρεξούσιοι, διότι είμαι Έλλην, και ομιλώ
προς Έλληνας. Αι Αθήναι περιείχον παν ό,τι αναπτύσσει τον άνθρωπον. Αι Αθήναι
κατωκούντο από τους τελειοτέρους της ανθρωπίνης φυλής, έκαμαν αριστουργήματα,
τα οποία δεν εστάθη δυνατόν να μιμηθώσιν άλλοι μέχρι τούδε. Αι Αθήναι, και όλη η
Ελλάς, επειδή κατά δυστυχίαν δεν εστάθη δυνατόν να συγκεντρωθή εις μιαν
ολομέλειαν, εις εν σώμα, επέρασαν εις διαιρέσεις τρομεράς, εις εμφυλίους πολέμους˙
έπεσαν, αλλά δια της πτώσεώς των εφώτισαν την Δύσιν. Έθνος φωτίσαν δια της
πτώσεώς του πλήθος άλλων εθνών, αναγεννάται σήμερον, όχι διηρημένον εις τόσας
μικράς Επικρατείας, αλλά συγκεντρωμένον, έχον μίαν Κυβέρνησιν, μιαν θρησκείαν,
καταγινόμενον να στερεώση δια πάντα την πολιτικήν του ύπαρξιν, το Σύνταγμα.
Όσοι έχουσι καρδίαν Ελληνικήν, και την έχετε όλοι, να παρουσιασθώσι με ιδέας
μικράς, αναξίας του εαυτού των, και της ευκλείας του Ελληνικού Έθνους; και εις
ποίαν περίστασιν; εις περίστασιν, καθ’ ην η Δύσις, ευθύς αφού ήκουσε την κλαγγήν
των όπλων μας ηλεκτρίσθη όλη, εις υπεράσπισίν μας έδραμε, διότι έπρεπε να ήναι
ευγνώμων, διότι έπιε από την πηγήν των Ελληνικών φώτων. Οι λαοί της Δύσεως
συνησθάνθησαν τα δεινά μας, αι Κυβερνήσεις των ενόμισαν δίκαιον να δώσωσιν εις
ημάς χείρα βοηθείας ακούσαντες φωνήν λέγουσαν˙ « έ θ ν ο ς ω ς τ ο έ θ ν ο ς τ ω ν
Ε λ λ ή ν ω ν δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α ή ν α ι π λ έ ο ν ε ι ς δ ο υ λ ε ί α ν ». Ποία μέσα
άφησαν οι λαοί, χωρίς να μας τα δώσωσι; ποίας θυσίας δεν μας επρόσφεραν; Έπρεπε,
Κύριοι, να ήσθε εις όλον τον πεφωτισμένον Κόσμον, να εβλέπετε την συμπάθειάν
του, να εθαυμάζετε τον φιλελληνισμόν του. Οκτώ έτη, αδελφοί πληρεξούσιοι,
εστάθην εις εν μέρος του Ευρωπαϊκού Κόσμου, δεν δύναμαι να σας περιγράψω τον
ενθουσιασμόν του˙ και είναι δίκαιος, Κύριοι, διότι ο αγών μας ήτο μέγας, διότι
παντού υπάρχουσιν απόγονοι των προπατόρων μας. Διαβαίνων από Παλέρμον ίδον
πληθυσμόν 16000 Ελλήνων αποίκων, οίτινες κατέφυγον εκεί προ ενός αιώνος, μη
υποφέροντες τον ζυγόν. Τας ημέρας του Πάσχα οι άποικοι ούτοι με τας λαμπάδας εις
χείρας αναβαίνουσιν εις υψηλόν βουνόν, ατενίζουσι τους οφθαλμούς των προς την
Ελλάδα, και λέγουσι «Χριστός ανέστη,» πότε ν’ αναστηθή η Ελλάς, να την
ασπασθώμεν. Αυτοί οι Έλληνες ακόμη τώρα λακταρίζουν δια την γην μας, δια την
γην των, και ημείς συλλογιζόμεθα ποίοι είναι Έλληνες; Στοχαζόμεθα άλλους
Έλληνας μη Έλληνας, διότι δεν εδυνήθησαν εκ των περιστάσεων, εκ της
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γεωγραφικής των θέσεως, εκ του μικρού πληθυσμού εν τω μέσω εχθρών να
συναγωνισθώσι με ημάς;
Αι σύμμαχοι Δυνάμεις ακούσασαι την φωνήν, την ενθουσιώδη φωνήν των
λαών των απεφάσισαν να συντελέσωσιν εις την ελευθερίαν μας, και ήτο πλέον
καιρός, διότι τρομερός ο κίνδυνος! Οι εχθροί επλησίασαν να μας καταποντίσωσι˙ να
μας καταποντίσωσι; όχι, όχι, διότι τους Πελοποννησίους τους έβλεπα ακόμη εις τα
όρη, ασφαλίζοντας τας οικογενείας των εις δύσβατα μέρη, και πολεμούντας,
στέλλοντας εις τον Άδην καθ’ εκάστην 20, 30, 50, 100 εχθρούς. Ναι, λέγω προς τιμήν
ενός στρατηγού, έχοντος την τιμήν να ήναι πληρεξούσιος του έθνους εις τον
σύλλογον τούτον, έλαβε γράμμα από τον Στρατάρχην των εχθρών δι’ ου τω υπέσχετο
εν, δύο εκατομμύρια δια να παραδώση το Ναύπλιον, το μόνον φρούριον το οποίον
μας είχε μείνει˙ αλλ’ έλαβεν εις απάντησιν, ότι το άσυλον της ελευθερίας δεν το
παραδίδει. Ωρκίσθημεν, φίλοι, δια την ελευθερίαν όλων. Τα περιστατικά, η πολιτική
μας υπεχρέωσε να περιορίσωμεν προς το παρόν τον όρκον μας μέχρι μιας οροθετικής
γραμμής. Πρωτόκολλα επεκύρωσαν την έκτασίν μας, αλλ’ έδωσαν το δικαίωμα της
επαναστάσεως εις τους Χριστιανούς και Έλληνας καταδικασθέντας να μείνωσιν
εκτός των ορίων, αγωνισθέντας, θυσιασθέντας, υπομείναντας τα μεγαλήτερα δεινά,
και τούτο όχι μόνον εις την Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, αλλά και εις την Ασίαν, και εις
την Αφρικήν, όχι εις τας Επαρχίας της Ελλάδος, αλλά και εις την Βουλγαρίαν και εις
το Μαυροβούνι, διότι το τραγούδι του Ρήγα ηκούσθη και έως εκεί. Ας ενθυμηθώμεν
τα Δερβενάκια˙ 40,000 εχθροί επλημμύρησαν προς τα μέρη εκείνα δια να
καταποντίσωσι την ελευθερίαν. Επολεμήθησαν, κατεστράφησαν˙ από ποίους; από
Πελοποννησίους, και άλλους, ο Νικήτας επωνομάσθη Τουρκοφάγος, αλλ’ ο Χατζή
Χρήστος, με ποίους; Με τους Βουλγάρους του, ήτο εκεί, ήτο εις το πλάγι του. Αι
πράξεις αύται, τα ανδραγαθήματα, αι θυσίαι δεν διέφυγαν την Ευρωπαϊκήν
περιέργειαν, και δια τούτο τα πρωτόκολλα επέκτειναν την μετανάστευσιν εις όλα τα
μέρη της Οθωμανικής Επικρατείας.
Τούτων ούτως εχόντων, συνάδελφοί μου Πληρεξούσιοι και συναγωνισταί, και
σεις νέα γενεά, ήτις μέλλει να διαδεχθή τους προπατόρους σας, οίτινες ετοίμασαν την
ανεξαρτησίαν του έθνους, είναι δίκαιον, είναι λογικόν να συζητώμεν σήμερον και να
βάζωμεν εις το κόσκινον «ποίος είναι Έλλην, ποίος έχει δικαίωμα, και ποίος δεν έχει,
εις ποίον ανήκουσι πολιτικά δικαιώματα, και εις ποίον όχι;» και ποίοι κάμνουν την
τοιαύτην συζήτησιν; ημείς, οίτινες ωρκίσθημεν, πριν λάβωμεν τα όπλα, ωρκίσθημεν
εις όλας τας συνελεύσεις, οίτινες απεφασίσαμεν, ότι « π α ς ο ε ι ς Χ ρ ι σ τ ό ν
π ι σ τ ε ύ ω ν Έ λ λ η ν ε σ τ ί ˙» ημείς, λέγω, να συζητώμεν τοιαύτα πράγματα; Και
κινούμενοι από τί; επειδή έγινε κατάχρησις εις την διανομήν των υπουργημάτων˙ δεν
είναι άλλο το αίτιον, ως εις όλας τας δοθείσας άχρι τούδε τροπολογίας παρετήρησα,
παρ’ αυτή η κατάχρησις. Ναι, φίλοι, ναι, είμαι σύμφωνος και εγώ, η κατάχρησις είναι
βεβαία˙ αλλ’ η κατάχρησις αύτη πρέπει να μας κάμη να συζητώμεν, ποίος Έλλην έχει
πολιτικά δικαιώματα; και δεν εμπορούμεν να ευρώμεν τον τρόπον να παύσωμεν την
κατάχρησιν και δια τώρα, και δια το μέλλον; Όσοι είναι εγγεγραμμένοι εις τον μέγαν
κατάλογον των Φιλικών δεν είναι Έλληνες; δεν έδοσαν τον αυτόν με ημάς όρκον;
Εξεύρομεν που είναι αυτοί οι ιεροί άνθρωποι; ιεροί, λέγω, διότι όταν αυτοί
ωρκίζοντο, η μάχαιρα ήτο επί της κεφαλής των. Τί σας έκαμε προ τινών ημερών να
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ζητήτε την πνευματικήν ένωσιν με την Μεγάλην Εκκλησίαν; το μέγα φρονημα, το
οποίον πας Έλλην έχει εις την καρδίαν του˙ ηθελήσατε να δώσητε εις τον
Χριστιανισμόν να εννοήση, ότι δεν τον εγκαταλείψατε, ότι είσθε, ως ωρκίσθητε, μία
ψυχή. Αφ’ ενός κάμνετε τοιαύτας αξιεπαίνους αποφάσεις, αφ’ ετέρου συζητείτε περί
των πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων, διότι έγιναν καταχρήσεις εις την διανομήν
των υπουργημάτων;
Προ τινών ημερών ήλθεν εις την οικίαν μου μια γυνή ταπεινή με εν παιδί˙ η
κατάστασίς της εξέφραζε την πενίαν της˙ την ερωτώ ποία είσαι, « τ ο υ Κ α π ε τ ά ν
Γ ε ω ρ γ ά κ η τ ο υ Ο λ υ μ π ι ώ τ ο υ » μοι αποκρίνεται. Του Καπετάν Γεωργάκη
του Ολυμπιώτη; του ήρωος εκείνου, τον οποίον γνωρίζετε, τον οποίον γνωρίζει το
Πανελλήνιον, του Καπετάν Γεωργάκη, όστις σφάξας πλήθος εχθρών έβαλε φωτιάν
και εκάη και αυτός και τα παλληκάρια του˙ το παιδί αυτού του ήρωος ήλθε κατά το
1843 εις την Ελλάδα, και δεν έχει πολιτικά δικαιώματα; Κανείς από υμάς δύναται να
τω τα διαφιλονεικήση; Ποίος θέλει έχει τοιαύτην ψυχήν; Σας έφερα μόνον αυτό το
παράδειγμα, είναι πολλά, πάμπολλα ακόμη. Τόσας ημέρας συζητούμεν δια να
κάμωμεν αποφάσεις, και να βάλωμεν άρθρα εις το Σύνταγμα, τα οποία αφού άπαξ
τεθώσιν, ετέθησαν, και θέλουν εμποδίζει τον υπουργόν να μεταχειρισθή εκείνους,
των οποίων τα δικαιώματα είναι αναμφισβήτητα; Τί θ’ αποδείξωμεν εις τας Δυνάμεις,
αι οποίαι μας άνοιξαν τον δρόμον, και μας λέγουν -αι! δεν τολμώ να το είπω,
συγχωρήσατέ μοι να μην το είπω, αλλά το συναισθάνεσθε όλοι,- και ημείς θέλομεν
να τον κλείσωμεν; Τα πρωτόκολλα της ανεξαρτησίας μας τα δεχόμεθα και τα άλλα
δεν μας αρέσουν; Λάβετε εις σκέψιν το πράγμα συλλογισθείτε τι θα είπουν αι
Δυνάμεις, -όχι φανερά- δεν τους εβάλαμεν φράκτην, αλλ’ αφού αυτοί θέλουν . . . .
δεν μοι είναι επιτετραμμένον να ομιλήσω, ως θέλω, ως αισθάνομαι. Ποίος θέλει χαρή
δι’ αυτάς τας συζητήσεις, ποίος; Αι! το αισθάνεσθε, το εννοείτε όλοι σας˙ και ποίος
εύχεται, και ποίος παρακινεί, εμπορώ να είπω; το αισθάνεσθε και αυτό όλοι, αλλά και
αυτό είναι απ’ εκείνα, οπου δεν εμπορώ να είπω. Δεν ωμίλουν, αν ωμείλουν προς μη
Έλληνας˙ αλλ’ εξεύρω προς ποίους ομιλώ, τα αισθήματά των, τους σκοπούς των τα
γνωρίζω, τα γνωρίζει η Χριστιανοσύνη.
Η θρησκεία, η ιερά ημών θρησκεία, η οποία εφύλαξε την εθνικήν μας
ενότητα, αυτή μας έχει ενωμένους, όλους τους χριστιανούς, και η ελευθερία πρέπει
να μας έχη διηρημένους; Η εν Αθήναις γεννηθείσα ελευθερία πρέπει να μας διαιρή,
δια να μη δώσωμεν τα πολιτικά δικαιώματα προς ποίον; προς τον εαυτόν μας; Η
θρησκεία και η ελευθερία συνεβάδισαν εις τον αγώνα, τα παλληκάρια μας είχαν την
μίαν σημαίαν, οι αρχιερείς μας εζωσμένοι την σπάθην, και τους ίδομεν όλοι,
εκράτουν την άλλην, και τώρα ημείς γεννώμεν τοιαύτας συζητήσεις, και θέλομεν να
τας καθιερώσωμεν εις το σύνταγμά μας; τί θα είπουν όλαι αι γενεαί της
ανθρωπότητος, τί θα είπη η νέα γενεά, ήτις θα μας διαδεχθή; Λέγουσι τινές, ότι ο
λαός της Ελλάδος ζητεί τα δικαιώματά του. Και τίς Κύριοι, δεν γνωρίζει τον λαόν της
Ελλάδος; ποτέ, ποτέ αυτούς δεν εδίστασεν, ούτε διστάζει να αναγνωρίζη τα
δικαιώματα των συντρόφων του. Και στρατιωτικοί και πολιτικοί τον εκίνησαν αυτόν
τον λαόν, αλλά ποτέ δεν εζήτησε δικαιώματα δια τον εαυτόν του, αφαιρών αυτά από
τους ομοθρήσκους του. Δεν πρέπει να αδικώμεν τον Ελληνικόν λαόν˙ είναι ένδοξος,
τον ίδον εις πολλάς περιστάσεις, με τρείς λέξεις εκινείτο, όταν επρόκειτο περί των
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συμφερόντων του έθνους. Επρόκειτο να εκστρατεύση˙ «Δος μας μισθόν, -δεν έχει η
πατρίς, -αί καλά, πηγαίνομεν και χωρίς μισθόν.» Είναι περιττόν να ομιλήσω
περισσότερα εις την ευαίσθητον ψυχήν σας. Ο λαιμός μου πάσχει, δεν ήλπιζα ότι
θέλω δυνηθή να σας είπω και όσα σας είπον άχρι τούδε˙ αλλά φαίνεται ότι η
ειλικρίνεια των αισθημάτων μου ενεψύχωσε τας δυνάμεις μου. Σας έκαμα μίαν
ανάμνησιν των όσων αισθάνεσθε, των όσων ηξεύρετε˙ θέλω σας είπει πολλά ολίγα
ακόμη, και συγχωρήσατέ με αν είμαι ειλικρινής εις την εξήγησίν μου. Αν Κύριοι, τα
παρ’ ημών συζητούμενα είχον αληθείας, δεν εγίνοντο άχρι τούδε 40 τροπολογίαι˙ η
αλήθεια δεν κρύπτεται, ανακαλύπτεται διότι είναι μια˙ έγιναν 40 τροπολογίαι, διότι
περιστρεφόμεθα εις σφαλερόν κύκλον, και δεν θέλομεν να εμβώμεν εις την τάξιν, εις
την αλήθειαν, ήτις δεν χρήζει 40 τροπολογιών.
Κινούμεθα διηνεκώς, και τίποτε δεν κάμνομεν. Πόσους υπηκόους έχει η
Ελλάς εν τη Τουρκία, ηξεύρετε; ερωτήσατε ποτέ τον εν Κωνσταντινουπόλει Πρέσβυν
μας; τον ερωτήσατε πως περνά εκεί με τους υπηκόους της Ελλάδος˙ είναι χιλιάδες,
Κύριοι, ο Πρέσβυς τζακίζει το κεφάλι του δι’ αυτούς, η προστασία των είναι έργον
επίμοχθον, και ημείς θέλετε να είπωμεν εις το σύνταγμά μας, ότι κακώς πράττει ο
Πρέσβυς να τζακίζη το κεφάλι του, δια να τους προστατεύη; Αι συζητήσεις μας δεν
είναι μυστικαί, έχομεν ακροατήριον, έχομεν την δημοσιογραφίαν μας, θέλετε να
λέγωσιν ότι άλλα πράττει ο Πρέσβυς μας, και τα εναντία αποφασίζομεν ημείς;
Οι λαοί περιμένουσι να ασπασθώσι το ευαγγέλιον της πολιτικής μας
υπάρξεως, το σύνταγμα˙ τι κάμνουν όλοι οι λαοί της ορθοδόξου χριστιανοσύνης εν τη
Ευρώπη και Ανατολή, και παντού όπου ευρίσκονται; Όλοι περιμένουν ν’ ακούσουν,
αν ήμεθα πιστοί εις τον όρκον μας, εις τας υποσχέσεις μας, αν έχωμεν ακόμη το
Ελληνικόν φρόνημα˙ και ημείς χάνομεν τον καιρόν μας, και έκαστος φιλοτιμείται να
δείξη ότι εξεύρει να κάμνη τροπολογίας. Δεν είναι λυπηρόν το τοιούτο, γενναίοι,
αισθαντικώτατοι Έλληνες;
Την κατάχρησιν να την κτυπήσωμεν, να την εμποδίσωμεν δια το μέλλον˙
αλλά το ευαγγέλιον της πολιτικής μας υπάρξεως να μη το μολύνωμεν˙ δεν πρέπει να
εγγραφώσιν εις τας στήλας του στοιχεία παθών, στοιχεία διαιρέσεων. Αι καταχρήσεις
έγιναν με σκοπόν, εξ ανάγνοίας πολλάκις, η Βαυαροκρατεία έκαμε πολλάς. Αυτά μας
εβίασαν να λάβωμεν δραστήρια μέτρα δια να τας παύσωμεν. Τα μέτρα ελήφθησαν με
τοιούτον εθνικόν τρόπον, ώστε μιαν στιγμήν, παιανιζούσης της μουσικής, χορεύοντες
ελάβομεν τα δικαιώματά μας, και συνήλθομεν εδώ. Η Κυβέρνησις θα συγκροτηθή
από Έλληνας˙ πολλοί από υμάς θα ήναι Βουλευταί. Το Υπουργείον θα σύγκειται από
Έλληνας πολίτας, η Γερουσία επίσης. Ο Βασιλεύς δεν δύναται να είπη, θα διορίσω
τον δείνα ή δείνα διοικητήν, τον δείνα ή δείνα εις άλλην θέσιν. Το Υπουργείον θα
έχει εις την ράχην του την Βουλήν, οι Βουλευταί θα ήναι ως φρουροί˙ έγινον
καταχρηστικοί διορισμοί˙ θα το λέγωσι μυστικά τω Υπουργώ˙ αν αυτός τύχη τρελός
και δεν ακούση εις τας φρονίμους παρατηρήσεις, κάμη και άλλους, επίσης
καταχρηστικούς διορισμούς, η Βουλή εκφράζεται ότι ο υπουργός δεν χαίρει την
εμπιστοσύνην της. και ο Υπουργός πίπτει. Φοβούμεθα λοιπόν, εξακολουθούντες
τοιαύτας συζητήσεις, ποίους; ημάς αυτούς, μη κάμωμεν καταχρήσεις;
Μόλα ταύτα, Κύριοι, δεν αντιλέγω εις την γνώμην, ότι πρέπει να γενή
θεραπεία, να δοθή ικανοποίησις˙ αλλά γνωμοδοτώ ότι το ευαγγέλιον της πολιτικής
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μας υπάρξεως, το σύνταγμά μας να μείνη άμωμον αλλά να γενή ψήφισμα, δι’ ου να
διαταχθή η καθάρισις της υπηρεσίας, να προσηλωθή η Κυβέρνησις να παύη τας
καταχρήσεις, να μη τα κάμη πλέον.
Ενθυμούμενοι τον ιερόν όρκον μας, Κύριοι, θέλομεν βαδίζει την οδόν της
δικαιοσύνης, θέλομεν πράξει σύμφωνα με τας ευχάς όλου του χριστιανισμού,
αναμένοντος να ίδη τας αποφάσεις μας, θέλομεν εναγκαλισθή το μέγα μέλλον, τον
μέγαν προορισμόν της πατρίδος μας. (εύγε, εύγε)

[Η πιο κραυγαλέα μετατροπή που επήλθε στον πραγματικό λόγο του Κωλέττη μέσα
από την «διόρθωση» στην οποία προέβησαν οι συγγραφείς των Πρακτικών της
Εθνοσυνέλευσης είναι η εξής˙ στο σημείο όπου ο Κωλέττης αναφέρει «και ποίοι
κάμνουν την τοιαύτην συζήτησιν; ημείς, οίτινες ωρκίσθημεν, πριν λάβωμεν τα όπλα,
ωρκίσθημεν εις όλας τας συνελεύσεις, οίτινες απεφασίσαμεν, ότι « π α ς ο ε ι ς
Χ ρ ι σ τ ό ν π ι σ τ ε ύ ω ν Έ λ λ η ν ε σ τ ί ˙» ημείς, λέγω, να συζητώμεν τοιαύτα
πράγματα;», τα Πρακτικά (βλ. Η της Τρίτης Σεπτεμβρίου, ό.π. σ. 192) αναγράφουν:
«Ημείς να πράξωμεν τούτο, οίτινες ορκισθέντες κατά τας Εθνικάς Συνελεύσεις ,
εκηρύξαμεν, ότι Έλληνες είναι πάντες οι πιστεύοντες εις Χριστόν, και την Ελληνικήν
γλώσσαν πάτριον έχοντες...». Οι δύο ορισμοί, αυτός της προφορικής ομιλίας του
Κωλέττη και αυτός των Πρακτικών έχουν πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Και
μάλιστα αυτή η εννοιολόγηση είναι που βρίσκεται κοντά στον πυρήνα του όλου
ζητήματος, δηλαδή ποιοί είναι αποδεκτοί ως Έλληνες. Ο Κωλέττης μεν
χειροκροτήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλους, ο λόγος του όμως πέρασε από
επεξεργασία πριν καταγραφεί. Πως ερμηνεύονται όλα αυτά; Να υποθέσουμε ότι οι
συγγραφείς των πρακτικών δεν συνειδητοποιούσαν ότι αυτό που έγραψαν ως λεχθέν
υπό του Κωλέττη είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ο Κωλέττης (και πριν από
αυτόν ο ομοϊδεάτης του Ρέντης κατά λέξη) υποστήριξε; Βεβαίως ίσως ο Κωλέττης να
είχε αντιληφθεί ότι οι προηγούμενες νομικές-συνταγματικές διατάξεις δεν ήταν
επαρκείς και να προσπάθησε με έμμεσο τρόπο να μεταβάλει το περιεχόμενό τους,
εκφέροντάς το διορθωμένο, ωστόσο οι καταγραφείς των Πρακτικών δεν θα έπρεπε να
αλλάξουν τον λόγο του από την στιγμή που είδαν ότι αυτός διακατέχεται από μια πιο
ευρεία σύλληψη της ολότητας του Ελληνισμού. Οι συγγραφείς των πρακτικών
πιθανώς παρενέβησαν στα λεγόμενα ώστε να τα κάνουν να φαίνονται σύμφωνα προς
τις αποφάσεις των προηγούμενων Εθνικών Συνελεύσεων, διότι εαν διαπιστωνόταν
από τους πολλούς ότι ο Κωλέττης εισηγούνταν κάτι νέο και πιο ευρύ, η άποψη του
Κωλέττη πιθανότατα θα υπερίσχυε λόγω του εκτοπίσματος που είχε ο από όλους
αποδεκτός λόγος του (τα ίδια λόγια με τον Κωλέττη είχε αναφέρει στην ομιλία του
και ο Ρέντης. Αυτουνού τα λεγόμενα απλώς παρελείφθησαν από τα πρακτικά.). Ίσως
οι συγγραφείς των Πρακτικών να μην είχαν καν την αίσθηση ότι παραλλάσσουν τα
λεγόμενα, και απλώς να σκέφτηκαν ότι συμπλήρωναν την έκφραση που εκ
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παραδρομής (και παρά την θέλησή του) ο Κωλέττης δεν κατάφερε να εκφέρει
ολοκληρωμένα. Είναι πολύ πιθανόν ότι εκείνη την εποχή της επικράτησης
συγκεκριμένων ιδεολογιών και νοοτροπιών, ακόμα και οι διανοούμενοι να μην
μπορούσαν να διακρίνουν την διαφορά ανάμεσα στους δύο ορισμούς, αυτόν που είπε
ο Κωλέττης στην ομιλία του και αυτόν τον οποίο αναγράφουν τα πρακτικά. Σήμερα,
είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ότι ο Κωλέττης μεν εξέφερε λόγο ακριβή και
σωστό, ενώ η άλλη θέση, αυτή η οποία αποδίδεται στον Κωλέττη από τα πρακτικά,
είναι προβληματική˙ διότι για παράδειγμα οι Αρβανίτες είχαν ως μητρική γλώσσα τα
αρβανίτικα και οι Βλάχοι τα βλάχικα (λατινικά). Είναι φανερό ωστόσο το αδιανόητο
του εγχειρήματος να εξαιρέσουμε από τον χαρακτηρισμό «Έλληνες» τους
αρβανιτόφωνους και τους βλαχόφωνους Χριστιανούς εν γένει του ελληνικού χώρου
(αλλά και συγκεκριμένα τους αρβανιτόφωνους και βλαχόφωνους της Επανάστασης).
Εαν μάλιστα ισχύει και η υπόθεση ότι ο Κωλέττης ήταν ο ίδιος Βλάχος, άρα και η
δική του πάτριος γλώσσα ήταν τα βλάχικα, σε αυτήν την περίπτωση, πως θα
μπορούσε να πει αυτά που τα Πρακτικά τον παρουσιάζουν να λέει;
Το γεγονός, εν τέλει, είναι ότι τα Πρακτικά εμφανίζουν αλλαγμένο τον λόγο του
Κωλέττη σε ένα πραγματικά πολύ καίριο σημείο, η αλλαγή δε αυτή επιφέρει
ολοκληρωτική αλλοίωση του νοήματος του λόγου (ίσως και όλου του λόγου, αφού
τα υποκείμενα της Μεγάλης Ιδέας έτσι διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, διότι
άλλοι είναι οι “Έλληνες” του Κωλέττη και άλλοι οι “Έλληνες” των Πρακτικών...),
φρονούμε επίσης ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιρροής των συνδρόμων
αυτοχθονισμού αλλά και συνεισφέρει στην επαλήθευση όσων η παρούσα εργασία
είχε υποστηρίξει. Μόνο η διαπίστωση του γεγονότος της διευρυμένης έκτασης των
συνδρόμων αυτοχθονισμού θα μπορούσε να ερμηνεύσει μια τέτοια ενέργεια αλλαγής
του περιεχομένου των λόγων της επιφανέστερης και σημαντικότερης ομιλίας σε
εκείνη την Εθνοσυνέλευση. Ο προβληματισμός λοιπόν που ετέθη στα πλαίσια της
παρούσης εργασίας παραμένει και περιμένει απάντηση από τους σύγχρονους
μελετητές της νέας ελληνικής ιστορίας˙ Σε ποιό βαθμό είχαν εξαπλωθεί τα σύνδρομα
αυτοχθονισμού κατά την έναρξη του πολιτικού βίου του νεοσύστατου Ελληνικού
κράτους κατά τα μετεπαναστατικά χρόνια;]
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Λόγος του Α. Ρέντη στην Εθνοσυνέλευση
[Όπως δημοσιεύτηκε στον Φίλο του Λαού (Ο Φίλος του Λαού, 4 Φεβρουαρίου 1844,
Λόγος του Α. Ρέντη επί του πολιτικού θέματος, σ.2). Η εθνοσυνέλευση αποφάσισε να
μην καταχωρηθούν στα πρακτικά τα μέρη από τον λόγο του Ρέντη που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν προβλήματα, καθώς η ελευθεροστομία στην διατύπωση των
σκέψεών του περί προσδοκιών εδαφικής επέκτασης του ελληνικού κράτους σε βάρος
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προκάλεσε ανησυχίες για πιθανές διεθνείς
επιπτώσεις (Βλ. Δημάκης, ό.π. -σσ. 34, 81). Έτσι ο λόγος του Ρέντη βρίσκεται
ολοκληρωμένος μόνο στην δημοσίευση του Φίλου του Λαού, την οποία και
αναπαράγουμε εδώ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο λόγος του Ρέντη προηγήθηκε του
λόγου του Κωλέττη, καθώς ο πρώτος εξεφωνήθη στις 11 Ιανουαρίου, ενώ ο δεύτερος
στις 14 Ιανουαριου. Συνεπώς βασίμως υποστηρίχθηκε ότι ο λόγος του Ρέντη περιείχε
το μήνυμα της Μεγάλης Ιδέας πριν ακόμη αυτό διατυπωθεί -με πιο συγκεκριμένο
βέβαια τρόπο- και από τον Κωλέττη στον δικό του λόγο.]

Αι περί του Συντάγματος συζητήσεις έφεραν την Εθνοσυνέλευσιν εις την
έρευναν ενός ζητήματος της υψηλοτέρας σοβαρότητος˙ πρόκειται σήμερον να
προσδιωρίσωμεν δια παντός τα προσόντα του πολίτου Έλληνος. Και εις την
προλαβούσαν συνεδρίασιν διάφοροι προτάσεις ετέθησαν επί της τραπέζης της
Προεδρίας, αι οποίαι εξηγούσι το πνεύμα, το οποίον διέπει τινάς αντιπροσώπους. Εις
την περίστασιν ταύτην είναι φυσικόν, τα τοπικά και ιδιαίτερα συμφέροντα, καθώς και
η σημερινή κατάστασις του Κράτους να επηρεάζουν την γνώμην της Συνελεύσεως,
και σκοπόν δεν έχω να προσβάλω, ούτε να κατακρίνω το αναπόφευκτον τούτο
φαινόμενον˙ επιθυμώ μόνον η επιρροή αύτη να μην ήναι αποκλειστική ως προς την
επιρροήν, ήτις ανήκει εις το γενικώτερον, εις το μεγαλήτερον, και εις το ιερώτερον
των εθνικών μας συμφερόντων.
Από το πνεύμα, εκ του οποίου συνετάχθησαν αι διάφοροι προτάσεις, τας
οποίας έχομεν σήμερον να συζητήσωμεν, εξάγεται, ότι τινές των αξιοτίμων
συναδέλφων μου νομίζουσιν ότι το Σύνταγμα σκοπόν άλλον δεν έχει, ειμή την
καθιέρωσιν των συμφερόντων, τα οποία εμπεριέχονται εντός των ορίων του
σημερινού Βασιλείου. και όχι των συμφερόντων και των μη έτι ελευθερωμένων
Ελλήνων, δηλαδή αι προτάσεις αύται εξάγονται, νομίζω, από την ιδέαν, ότι η ιερά
επιχείρησις του 1821 εξεπληρώθη, και ότι η Ελληνική επανάστασις ετελέσθη. Εαν η
Συνέλευσις παραδέχηται την ιδέαν ταύτην, εαν το Σύνταγμα μέλλη να ήναι συνέπεια
μιας τοιαύτης πεποιθήσεως, εαν τοιαύτη αρχή μέλλη να κηρυχθή εντός του περιβόλου
τούτου, τότε εννοώ κάλλιστα, ότι είναι αναγκαίον και αναπόφευκτον να
αποκλείσωμεν από τα δημόσια υπουργήματα το ξενικόν στοιχείον, και ενταύθα
εννοώ τον αποκλεισμόν του ξενικού στοιχείου με την γενικωτέραν και αυστηροτέραν
έννοιαν της εκφράσεως, και εις αυτήν την περίστασιν είμαι κατά πάντα σύμφωνος μ’
ό,τι και αν ωμίλησαν και εγνωμοδότησαν˙ αλλά πρέπει να ομολογήσω, Κύριοι, ότι η
συνείδησίς μου, ως Έλληνος και ορθοδόξου χριστιανού, με αναγκάζει να φανερώσω
το αίσθημα, το οποίον με κυριεύει, ενώπιον του ζητήματος τούτου, από την λύσιν του
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οποίου κρέμαται το μέλλον της πατρίδος μας. Συγχωρήσατέ μοι, Κύριοι, να σας
ανακαλέσω εις την μνήμην σας, ότι κατά τας σοβαράς περιστάσεις του ιερού μας
αγώνος, όστις δια την δόξαν του Ελληνικού ονόματος, και δια την ευημερίαν της
ανθρωπότητος εγέννησε την αναγνώρισιν μιας Ελληνικής εθνικότητος, το ζωτικόν
πνεύμα της επαναστάσεως εμπεριείχεν εις την αδελφικήν αγάπην του όλον το
Ελληνικόν γένος, και ολόκληρον την χριστιανοσύνην της Ανατολής. Η εν Τροιζήνι
εθνική Συνέλευσις εκήρυξε το μεγαλείον των εθνικών μας αισθημάτων ψηφίζουσα
ότι˙ «πας ο εις Χριστόν πιστεύων Έλλην εστίν.»
Συγχωρήσατέ με επίσης, Κύριοι, να φανερώσω ενταύθα, ότι θρησκευτικώς
εδικαιώσαμεν τας παραδόσεις του ζωηροτέρου πατριωτισμού, όστις εζωογόνησε την
φιλικήν Εταιρείαν, και ότι το σέβας μας προς αυτάς τας ιεράς παραδόσεις ωδήγησε
την ψήφον μας προ τινών ημερών, ότε δια την καθιέρωσιν του θρησκευτικού μας
συστήματος εδόσαμεν εις τους υπό την Οθ. αυτοκρατορίαν συναδελφούς μας την
απόδειξιν των αισθημάτων, άτινα μας συνδέουσι στενά με το μέλλον των, το οποίον
είναι και μέλλον μας.
Αγνοώ αν η πλειοψηφία της Συνελεύσεως θέλει κηλιδώσει τα ένδοξα του
έθνους προηγούμενα και ελπίζω, ότι ουδείς εξ υμών θέλει αμαυρώσει τας στήλας της
ιστορίας μας. Το κατ’ εμέ, εν όσω ο Σταυρός του Χριστού δεν αναλάβη επί της Αγίας
Σοφίας την ένδοξον θέσιν, την οποίαν η Ανατολική βαρβαρότης, και η της Δύσεως
αδιαφορία παρεχώρησαν εις την ημισέληνον του Μωάμεθ, δεν εμπορώ να παραδεχθώ
ότι η Ελληνική επανάστασις ετελείωσε, και ότι η Ελλάς ελευθερώθη.
Σήμερον λοιπόν, ότε τα δικαιώματα των Χριστιανών της Ανατολής επί του
εδάφους της ελευθέρας Ελλάδος συζητούνται, γνωμοδοτώ, ώστε επειδή η Ελ.
επανάστασις δεν ετελείωσε, και ότι επομένως αι του 1821 έτους περιστάσεις δεν
ηλαττώθησαν, να μη παραδεχθή καμμία διαφορά μεταξύ των αυτοχθόνων και των
ορθοδόξων χριστιανών, κατοίκων των Ελληνικών επαρχιών, αι οποίαι κατά
συνέπειαν λυπηρών περιστάσεων στενάζουσιν υπό τον Οθωμανικόν ζυγόν, και να
διατηρηθή εντός του σημερινού Συντάγματος, η εις την εν Τροιζήνι εκφραζομένη
εθνική ιδέα, και να προστεθή εις το 3 άρθρον του παρόντος Συντάγματος ολόκληρον
το άρθρον του Συντάγματος της Τροιζήνος.
Αφ’ ετέρου και οι εν τη Οθωμανική Επικρατεία ομογενείς μας, ας μη
λησμονήσωσι τον όρκον των, τας υποσχέσεις των, όσαι μας συνέδεαν προ του 1821,
ας έχωσι τους οφθαλμούς των εστραμμένους προς ημάς, ας ενθυμώνται πάντοτε ότι
είμεθα εν έθνος, μία οικογένεια, της οποίας η ευημερία, και η δόξα είναι έργον
κοινόν. Η ενότης της θρησκείας είναι το θεμέλιον της πολιτικής μας ενότητος.
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«Το Ελληνικόν Γένος»
(Συνένωσις, 6 Ιουλίου 1844, Εσωτερικά, Το Ελληνικόν Γένος, σ.2)
[Μια από τις πρώτες απόπειρες του Τύπου να καταπολεμήσει καίρια τα σύνδρομα
αυτοχθονισμού, αποτέλεσε το παρόν άρθρο της Συνενώσεως με τον χαρακτηριστικό
τίτλο «Το Ελληνικόν Γένος». Η εφημερίδα, η οποία εκδιδόταν από τους επιφανείς
ετερόχθονες αδελφούς Σούτσους, προβαίνει σε ιστορική αναδρομή και προσπάθεια
να περιγράψει την συνολική ιστορική πορεία του Ελληνικού Γένους,
περιλαμβάνοντας και την εποχή που κοιτίδα του υπήρξε το ΒυζάντιοΚωνσταντινούπολη. Αυτές οι απόψεις ωστόσο εκφέρονται διακριτικά, διότι δεν είναι
σύμφωνες με την κυρίαρχη ιδεολογία, καθώς ο κοραϊσμός δεν περιελάμβανε την
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ως ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού, αλλά ως κάτι
αλλότριο. Ήταν λίγες οι φωνές την εποχή εκείνη οι οποίες εξέφεραν δημόσιο λόγο
υπέρ της αδιάσπαστης ιστορικής σύνδεσης του Ελληνισμού της αρχαιότητας με την
Ρωμανία (σήμερα Ελληνισμός και Ρωμιοσύνη είναι όροι ταυτόσημοι). Θα ερχόταν
ωστόσο η εποχή -μερικές δεκαετίες αργότερα- όπου λόγια σαν κι αυτά θα ηχούσαν με
ένταση, εκφερόμενα από επίσημα χείλη με επιχειρηματολογία δυσπροσμάχητη, και
θα έρχονταν με ορμή να μεταβάλλουν αντιλήψεις, ιδεολογήματα και νοοτροπίες.
Ομιλούμε βεβαίως για την προσπάθεια του Κ. Παπαρρηγόπουλου, του οποίου και
λόγο θα παραθέσουμε συμβολικά στην συνέχεια του παρόντος παραρτήματος.
Να σημειώσουμε επίσης επί του παρόντος άρθρου, ότι εντύπωση μεταξύ άλλων
προκαλεί και η ένταξη του Γεώργιου Καστριώτη στα πλαίσια-όρια του Ελληνικού
Γένους, ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί ακόμη και σήμερα να γίνει εύκολα
αντιληπτό και συνεπώς αποδεκτό από πολλούς ιστορικούς, καθώς τα όρια-πλαίσια
του Ελληνικού Γένους κατά την διαδοχή όλων των αιώνων της ιστορία του δεν έχουν
καταγραφεί και προσδιοριστεί ακόμη με σαφήνεια.]

Άθλιον γένος!... έλεγεν ο έσχατος αυτοκράτωρ Έλλην, πίπτων νεκρός εις τας
επάλξεις της Κωνσταντινουπόλεως, ως Σπαρτιάτης επάνω της ασπίδος του.
Πρόμαχος εγράφετο του γένους ο Γεώργιος Καστριώτης, ότε κατέστρεφε τρία
στρατόπεδα Οθωμανικά, και μετά του Μωάμεθ του δευτέρου επάλαιεν εις την
Ήπειρον. Προς το γένος απεύθυνε τας συμβουλάς του ο Κοραής, όστις ως λύχνος
απεσβύσθη φωτίζων. Το γένος! το γένος! εφώναζον οι Καπλάναι οι Ζωσιμαίοι οι
Βαρβάκαι καθιδρύοντες σχολεία, εκδίδοντες βιβλία κοινωφελή. Το γένος! ακόμη
φωνάζουσι στέλλοντες εις ημάς αδρά βοηθήματα οι πολύπλουτοι Δεαναστάσαι
Τωσίτσαι Σίνναι Ράλλαι και Ροδοκονάκαι.
Το γένος, ήτοι η Ελληνική ενότης υπήρξε το σύνθημα και των Φιλικών˙ αυτή
δε η μαγική λέξις εκυοφόρησεν εν βασίλειον αυτόνομον, την Ελλάδα˙ η Ελληνική
Ενότης έστω έτι το σύνθημα και ημών ω Έλληνες!
Το Ελληνικόν γένος, ω αδελφοί! αφ’ ου κατέστρεψε τας εκατόν μυριάδας του
Περσικού στρατού, και υπέταξε την Ασίαν επί του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
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αυτοκρατόρησεν εις Κωνσταντινούπολιν ένδεκα αιώνας, εις εβδομήκοντα
εκατομμύρια λαού. Εξουσίασε δε τότε κατά γην από του Ίστρου μέχρι του Ευφράτου,
και κατά θάλασσαν από της Ταυρικής χερσονήσου μέχρι των Ηρακλείων στηλών˙
έδωκε τους κώδηκάς του εις την δύσιν, την θρησκείαν του εις την άρκτον, και ο
φάρος των φώτων του σβυσθείς άναψε με την τελευταίαν ακτίνα του τον κόσμον, και
παρήγαγε την σοφήν Ευρώπην.
Αλλά καθώς άνωθεν της Κασπίας θαλάσσης, οι Ούνοι, οι Βάνδαλοι και όλα
τα σμήνη των βαρβάρων εξελθόντα, κατέστρεψαν την εν Ρώμη Αυτοκρατορίαν, ούτω
κάτωθεν της αυτής θαλάσσης από του έκτου αιώνος οι αδάμαστοι Τουρκομάνοι
εξεχύθησαν και κατεδάμασαν μετά πόλεμον εννεακοσίων ετών την Ελληνικήν
αυτοκρατορίαν.
Η πλημμύρα όμως του ωκεανού τούτου του καχλάσαντος μέχρι και της
Βιέννης αποσυρομένη από του 18 αιώνος απεκάλυψεν, εν πρώτοις την Ταυρικήν
Χερσόνησον, έπειτα την Βεσσαραβίαν, κατόπιν την Ελλάδα, μετά ταύτα την
Αίγυπτον˙ τα δε ύδατά της επιπλέουσι σήμερον αδύνατα επί της Σερβίας Δακίας και
Μολδαυίας˙ και ήδη τας κεφαλάς των υψούσι ύπερθεν των κυμάτων η Θεσσαλία η
Ήπειρος η Μακεδονία.
Ημείς δεν είμεθα πολέμιοι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας˙ ημείς
επιθυμούμεν το Ελληνικόν κράτος να διατηρή τας φιλικωτέρας σχέσεις μετ’ αυτής.
Αλλ’ αν και αυτή δόγμασι Κυρίου υποκύψη μίαν ημέραν εις την φοράν του χρόνου,
αλλ’ οσάκις η αποσυρομένη, καθ’ εκάστην από της Ευρώπης πλημμυρίς των
Οθωμανών αποκαλύψη και άλλο τεμμάχιον της Ελληνικής αυτοκρατορίας, ημείς
δικαίως νομίζομεν ότι αυτό δικαιωματικώς ως κτήμα προγονικόν εις τους Έλληνας
ανήκει, επειδή εις την Κωνσταντινούπολιν υπήρξεν εσχάτως το πολιτικόν κέντρον
του Ελληνικού γένους, και εις την Κωνσταντινούπολιν υπάρχει έτι σήμερον το
θρησκευτικόν κέντρον του Ελληνικού γένους, η μεγάλη Εκκλησία.
Άπαγε! Δεν ήλθομεν να παραινέσωμεν επαναστάσεις εις τους γείτονας
ομογενείς˙ άπαγε! δεν ανήκομεν εις καμμίαν μυστηριώδη εταιρείαν, επειδή ουδέ
υπάρχουσιν εταιρείαι εις την Ελλάδα. Άπαγε! δεν στρατολογούμεν προς εχθρικήν
εισβολήν, ουδ’ έχομεν οπίσω του καλάμου μας άλλους στρατευομένους παρά τους
τρείς δακτύλους, τους κρατούντας αυτόν˙ αλλ’ ήλθομεν κηρύττοντες εν ειρήνη τα
προγονικά ημών δικαιώματα να συγκηρύξωμεν εν ειρήνη την Συνένωσιν˙ την ένωσιν
λέγομεν των έσω του βασιλείου Ελλήνων διαιρουμένων ως μη ώφελεν! εις κόμματα
μη παριστώντα ουδέ μίαν πολιτικήν αρχήν, και την ένωσιν των έσω του βασιλείου
Ελλήνων μετά των έξω, ένωσιν ηθικήν, ένωσιν προκύπτουσαν εκ της αυτής
καταγωγής, εκ της αυτής θρησκείας, εκ της αυτής γλώσσης, εκ των αυτών
παθημάτων.
Ομοεθνείς της Έσω Ελλάδος! Έχετε κανείς αρχάς αντικειμένας προς τας του
άλλου; και οι του ενός κόμματος, και οι του δευτέρου και οι του τρίτου δεν θέλετε
δύο τινά; Συνταγματικήν Μοναρχίαν και μεγαλειότητα Ελληνικήν; διατί λοιπόν
διαιρείσθε, και φιλονεικείτε αεννάως, και την Ελλάδα εξασθενείτε; Αλλ’ ενωμένοι
μετ’ αλλήλων αγαπάτε και τους αδελφούς ομογενείς˙ διότι δάκτυλοι μιας είσθε
χειρός, διότι ουδέ παρόν ουδέ μέλλον χωρίς εκείνων έχετε. Η Ελλάς είναι η κεφαλή,
και το γένος το στέλεχος του Ελληνικού σώματος, δήμιοι δε οι θέλοντες να κόψωσι
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την κεφαλήν από του στελέχους και ν’ αφήσωσι χαμαί νεκρά και τα δύο μέρη.
Πολεμούντες την δια βίας, απάτης και διαφθοράς ενεργουμένην σήμερον υπό των
υπουργών της 29 Μαρτίου εφαρμογήν του Συντάγματος απαρτίσατε την
Συνταγματικήν Μοναρχίαν εν τη Ελλάδι, πολιτείαν έρρυθμον και σοφήν, και γενήτε
οι μετά χρόνους ηθικοί χειραγωγοί των Ελλήνων της Οθωμανικής επικρατείας˙ ούτω
το πάλαι η Σπάρτη από σκυτάλης μιάς και τρίβωνος ενός, εχειραγώγει την άλλην
Ελλάδα και κατέλυε τας τυραννίδας˙ οι δε λαοί στέλλοντες εις αυτήν δεν εζήτουν
ούτε ναούς, ούτε στρατόν, ούτε χρήματα, αλλ’ ένα Σπαρτιάτην οδηγόν, οι μεν
Σικελιώται τον Γυλιππον, οι δε την Ασίαν κατοικούντες Έλληνες, τον Αγησίλαον και
τον Καλλικρατίδαν.
Ομοεθνείς της Έξω Ελλάδος! σεις εις την Οθωμανικήν Ευρώπην είσθε η μερίς
η νοημονεστέρα η έχουσα την ηθικωτέραν θρησκείαν, την θρησκείαν του Χριστού,
και την σοφωτέραν γλώσσαν, την γλώσσαν του Πλάτωνος˙ σεις είσθε η μερίς η
πολυπληθεστέρα και η κατέχουσα συνάμα χώραν μεγαλητέραν˙ σεις εις μεν την
Ελλάδα έχετε Πανεπιστήμιον Γυμνάσια, βήμα ελευθερίας˙ εις δε την Αγγλίαν και
Γαλλίαν λαούς σεβομένους την καταγωγήν υμών, και συμπαθείς προς υμάς˙ εις δε
την Ρωσσίαν Αυτοκράτορα ορθόδοξον προστάτην κατά συνθήκας των ομοδόξων του.
Σεις υπείκετε εις Καίσαρα συνετόν, όστις θέλει δώσει την πολιτικήν ισότητα εις
όλους του υπηκόους του και μετ’ ολίγον συμπεριλάβει και σας εις πάσας τας
στρατιωτικάς, ναυτικάς, πολιτικάς και διπλωματικάς υπηρεσίας της Αυτοκρατορίας,
διότι άνευ ταύτης της ισοπολιτείας ο χρόνος φέρων τας ιδέας του συνταγματικού
ημών Κράτους επί της δούλης και ασυντάκτου Ελλάδος θέλει τεκνοποιήσει
μεταβολάς, καθώς ο άνεμος ο φέρων την γόνιμον κόνιν των αρρένων φοινίκων επάνω
των θηλέων, τας καθιστά ευκάρπους. Αλλ’ αγαπάτε και τους ομοεθνείς ημάς˙
θεωρείτε τας Αθήνας ως Σιών απόρθητον και τον συνταγματικόν ναόν ημών ως τον
εν Ιερουσαλήμ άγιον οίκον και συντρέχετε και σεις οι από της αιχμαλωσίας εις την
παγίωσιν αυτού του ναού.
Ω χαρά! . . . Ιδού το έργον ημών μετά χρόνους ευλογείται˙ η συνένωσις
έσωθεν και έξωθεν ενεργηθείσα φέρει τους καρπούς της. . . . ποίος γλυκύς κρότος! η
μεγάλη Ελλάς σκιρτά εκ του νυν εις την κοιλίαν της δεκάτης εννάτης
εκατονταετηρίδος˙ πριν πλησθή ο χρόνος του τοκετού του, το βράφος ιδού σαλεύει
από της σήμερον και φέρει αγαλλιάσεις εις την καρδίαν ημών! . . .
Ακούσατε τας προρρήσεις αυτάς˙ η συνταγματική πολιτεία της αυτονόμου
αυτής Ελλάδος είναι η πέτρα, εφ’ ης ακονίζεται η Ελληνική μάχαιρα η μέλλουσα να
κόψη μετά είκοσι, τριάκοντα ενιαυτούς τον Γόρδειον δεσμόν του ανατολικού
ζητήματος˙ το Ελληνικόν γένος θέλει φωτίσει την Ασίαν, και θέλει βαρύνει και πάλιν
εις την πλάστιγγα της εκπαιδεύσεως των εθνών.
Η Ελλάς εκ της Ασίας λαβούσα τας πλείστας των ανθρωπίνων γνώσεων, τας
ηύξησε, τας ετελειοποίησε, και ιδού η ιστορία του ανθρωπίνου γένους από του
δεκάτου αιώνος μέχρι του τετάρτου προ Χριστού.
Η Ελλάς μετά τούτο μετέδωκε τα φώτα της εις την οικουμένην δια πυρσού,
τον οποίον ο υιός της Αλέξανδρος κατά πρώτον, και η μαθήτριά της Ρώμη έπειτα,
δέσαντες επάνω της αιχμής των μετέφερον εις άπασαν την εγνωσμένην γην˙ αλλά τα
σμήνη των βαρβάρων εθνών, εμβάντα να βαπτισθώσιν εις την κολυμβήθραν της
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λληνικής σοφίας, απέπλυναν μεν τον ρύπον των ποδών των, κατεμίαναν δε το ύδωρ
και κατέθραυσαν και τον κάδδον της˙ και ιδού η ιστορία του ανθρωπίνου γένους από
του η΄ αιώνος προ Χριστού μέχρι του ιϛ ΄ μετά Χριστόν.
Έπρεπεν από του Βυζαντίου της Θράκης να μεταβώσιν εις την Φλωρεντίαν
και εις την Ρώμην λόγιοι Έλληνες, να φέρωσιν εκεί τα εις το Βυζάντιον σωζόμενα
χειρόγραφα των Ελληνικών συγγραμμάτων, να τα μεταφράσωσι, να διδάξωσι και να
συγγράψωσιν, έπρεπεν η Ιταλία η Γαλλία η Αγγλία να φωτισθώσι παρ’ ημών και να
φθάσωσι βαθμηδόν δια της Ελληνικής ωθήσεως εις αυτήν την κολοσσιαίαν πρόοδον
και ιδού η ιστορία του ανθρωπίνου γένους από του 15 αιώνος μετά Χριστόν μέχρι της
σήμερον.
Ούτως, Έλληνες των Αθηνών υπήρξαν οι πρώτοι διδάσκαλοι της γης.
Έλληνες του Βυζαντίου οι δεύτεροι διδάσκαλοι της γης. Ούτω, το Ελληνικόν γένος
ανοίγει και κλείει την παγκόσμιον ιστορίαν, και συνδέον την αρχήν και το τέλος του
ανθρωπίνου φωτισμού, έχει, ως ο χρόνος, έμβλημά του τον κύκλον.
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«Λογος Εισιτήριος, απαγγελθείς εν τω Πανεπιστημίω, υπό του κυρίου Κ.
Παπαρρηγοπούλου. Τη 14 Ιανουαρίου 1888.»
[Όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εφημερίς στις 19 Ιανουαρίου 1888, σσ. 4-5. Ο
λόγος, έργο της ωριμότητος του Παπαρρηγόπουλου, εκφωνήθηκε από τον ίδιο στα
τελευταία χρόνια της ζωής του (απεβ. 1891) και αποτελεί το καταστάλαγμα των
σκέψεων και των μελετών του σχετικά με την ιστορία του ελληνικού έθνους. Πολλά
πράγματα ξεκαθαρίζονται πλέον, ανάμεσα στα οποία και η θέση που αρμόζει να
κατέχουν οι αρχαίοι Μακεδόνες (βάσει της συνεισφοράς τους) στην ελληνική
ιστορία, καθώς κατά τα μετεπαναστατικά χρόνια είχαν δυστυχώς επικρατήσει οι
απαξιωτικές, εν γένει προς τους Μακεδόνες και ειδικότερα προς τον Μ. Αλέξανδρο,
απόψεις. Ο Παπαρρηγόπουλος γενικότερα δεν θα φοβηθεί να εκθέσει τα δεδομένα ως
έχουν˙ μιλάει δηλαδή καθαρά για επιδειχθείσα περιφρόνηση από τους εις την Δύσην
πεπαιδευμένους (θέτει ως ορόσημο την εποχή του Κοραή και έπειτα) προς την
μεσαιωνική ιστορία του Ελληνισμού και για υιοθέτηση στην ελ. ιστοριογραφία της
εχθρικής στάσης την οποία επί πολλούς αιώνες (από τις Σταυροφορίες ακόμη)
διατήρησε η Εσπερία προς την αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως. Στον λόγο
επισημαίνεται και στιγματίζεται η νοοτροπία που είχε επικρατήσει στην ελληνική
ιστοριογραφία και η οποία προσπαθούσε να απωθήσει τον μεσαιωνικό ελληνισμό των
πατέρων και να ενώσει το αρχαίο παρελθόν των προπατόρων με το νεοελληνικό
παρόν «δι’ εναερίου τινός και αοράτου γέφυρας». Από το χρονικό αυτό σημείο της
παρέμβασης του Παπαρρηγόπουλου στην ελληνική ιστοριογραφία είναι που
επέρχεται η καθοριστική στροφή όσον αφορά την αντιμετώπιση της ιστορίας μας από
τους διανοουμένους, αφού ο συγκεκριμένος ερευνητής κατάφερε να επιτύχει την
ομαλή και ρεαλιστική σύζευξη των τριών φάσεων του Ελληνισμού, της αρχαίας
περιόδου, της μεσαιωνικής και της νεώτερης (Πάντως και ο Παπαρρηγόπουλος, αν
και εγκαινιαστής της νέας οπτικής επί του μεσαιωνικού Ελληνισμού και επικριτικός ο
ίδιος προς τους επηρεασθέντες από τα δυτικά ιστορικά εγχειρίδια και τρόπο σκέψεως
διανοουμένους, ούτε και αυτός θα μπορέσει να αποφύγει εντελώς τις ιδεολογικές
επιρροές της ακαδημαϊκά επικρατούσης Εσπερίας, σε δευτερεύοντα ζητήματα
βεβαίως, ένα από τα οποία, όπως βλέπουμε και στον παρόντα λόγο, είναι η
αντιμετώπιση της στάσης του εικονομάχου Λέοντος Γ΄ -γίνεται αναφορά και προς
την Εκλογή του- ως προσπάθειας υγιούς «Μεταρρύθμισης» και ως προαγγέλου της
ευρωπαϊκής Reformation που ακολούθησε μετά από αιώνες). Με τα λόγια του
Παπαρρηγόπουλου επίσης καταρρίπτονται τα σύνδρομα αυτοχθονισμού που
επιβίωναν στην ιδεολογία της εποχής, αφού η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμανία
δηλαδή, τίθεται πλέον οριστικά, όχι ως καταπιεστής των Ελλήνων, αλλά ως η
αυτοκρατορία του Ελληνισμού. Η πρώτη από τις δύο αυτές θέσεις-εκδοχές ήταν αυτή
που αναγκαστικά οδηγούσε στην ανάδυση και καλλιέργεια συνδρόμων
αυτοχθονισμού, αφού ως Έλληνες θα έπρεπε να εκλαμβάνονται όχι όσοι διατήρησαν
την ονομασία Ρωμαίοι, καθώς εκείνοι θα αντιμετωπίζονταν ως απόγονοι των
καταπιεστών (προς τους Έλληνες) αυτοκρατόρων, αλλά μόνο εκείνοι οι οποίοι
κατονόμαζαν τον εαυτό τους καθαρά ως Έλληνα, και τέτοιοι πληθυσμοί υπήρχαν
στην Πελοπόννησο και την Στερεά, λόγω του ότι εκεί είχαν βρει απήχηση τα
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ιδεολογήματα του Πλήθωνος Γεμιστού (αλλά και των Φράγκων και Ενετών
κατακτητών μεταγενέστερα, για τους οποίους ήμασταν απλά Γραικοί), κατά την
εποχή του παρακμάζοντος βασιλείου της Κωνσταντινουπόλεως και του Μυστρά (το
βλέπουμε αυτό από την περίπτωση του εξ Αθηνών Λαόνικου Χαλκοκονδύλη, ο
οποίος στα χρονικά του αναφέρεται εμφατικά σε «Έλληνες» και όχι σε Ρωμαίους -ως
Ρωμαίους κατονομάζει τους Φραγκολατίνους και τους παπικούς-, καταδεικνύοντας
ότι αυτού του είδους τα διχαστικά ιδεολογήματα είχαν αρχίσει να αναπαράγονται από
εκείνην ακόμα την εποχή). Η θέση όμως η οποία αναγνωρίζει την Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία (Ρωμανία) ως κομμάτι του Ελληνισμού, όχι μόνο καταργεί τα όποια
επικινδύνως αναδυόμενα σύνδρομα αυτοχθονισμού, αλλά επίσης ανταποκρίνεται και
στην ιστορική αλήθεια, αφού εαν θυμηθούμε τα λόγια του τελευταίου υπερασπιστή
της Κωνσταντινούπολης, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς την φρουρά της
Πόλης την προηγούμενη της Αλώσεως, όπως μας τα παραδίδει ο προσωπικός φίλος
του Σφραντζής (και όχι εξ αποστάσεως χρονογράφος όπως ο Χαλκοκονδύλης) -τα
οποία επίσης μπορούν να λειτουργήσουν και ως παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου
προς τον σύγχρονο Ελληνισμό- αυτά ήταν ακριβώς οι παραινέσεις προς αγώνα
αποφασιστικό ώστε να γνωρίσουν «οι ασεβείς» ότι πολεμούν ενάντια σε αυτούς που
είναι οι περήφανοι απόγονοι των Ελλήνων και των Ρωμαίων, ότι παρατάχθηκαν
έναντι «απογόνων Ελλήνων και Ρωμαίων» (βλ. Σφραντζή, Chronicon Majus, 790791, ευρισκόμενο στο Ν. Β. Τωμαδάκη, Περί Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως,
1453, Αθήνα 1953).]

Φίλοι Ομιληταί,
Πρώτιστον καθήκον μου νομίζω να εξηγήσω εις υμάς διατί εβράδυνα
τοσούτον να αρχίσω τας παραδόσεις μου.
Περί τα τέλη του 1885 έτους επεχείρησα, ως ηξεύρετε, την δευτέραν έκδοσιν
της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους. Καίτοι δε η νέα αύτη έκδοσις επλουτίζετο δι’
ουκ ολίγων προσθηκών, επιμελώς δε εν γένει επεθεωρείτο, ηγωνίσθην ουδέν ήττον
κατά τα ακαδημαϊκά έτη 85-86 και 86-87 να συνδυάσω την επίπονον ταύτην
εργασίαν μετά της από καθέδρας διδασκαλίας. Αλλά περί τα τέλη του έτους 1887
ήρχισεν η τύπωσις του πέμπτου και τελευταίου τόμου, του περιλαμβάνοντος την
Ιστορίαν του νέου Ελληνισμού. Εν τω τόμω τούτω εδέησε να γίνωσι πολύ πλείονες
νέαι διασκευαί˙ περί ταύτας δε συντόνως ασχολούμενος ησθάνθην, ότι με ήτο
αδύνατον να εξακολουθήσω καθυποβαλλόμενος συγχρόνως εις τους κόπους της
καθηγεσίας. Ευτυχώς προ τινών ημερών συνετελέσθη το έργον˙ ώστε προθύμως ήδη
επαναλαμβάνω την εκπλήρωσιν του ετέρου των εμών καθηκόντων, και ευφροσύνως
χαιρετίζω υμάς προσελθόντας περί την καθέδραν ταύτην, αφ’ ης τοσαύτας είδον
ελληνοπαίδων γενεάς ακροωμένας τας μακράς περιπετείας του Ελληνισμού εν τω
παρελθόντι και παρασκευαζομένας να συνεχίσωσι το έργον αυτού εν τω μέλλοντι .
Κατά τους υπολειπομένους του παρόντος ακαδημαϊκού έτους μήνας θέλω
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ομιλήσει περί της μεσαιωνικής ημών ιστορίας. Επροτίμησα δε την περίοδον ταύτην
διότι, καίτοι στενότερον πάσης άλλης συνδέεται μετά του νέου Ελληνισμού,
διακείμεθα πολλάκις προς αυτήν ως αν ήτο αλλοτρία ημών. Εντούτοις, είμεθα ή δεν
είμεθα γόνοι άμεσοι του έθνους το οποίον επρωταγωνίστησεν εν τη Ανατολή κατά
τους μεσαιωνικούς χρόνους; Αδύνατον να αρνηθώμεν τούτο, διότι άλλως ηθέλομεν
υποκύψει εις την ανέφικτον υποχρέωσιν του να ανακαλύψωμεν πόθεν άλλοθεν
προεκύψαμεν εις μέσον κατά τα τελευταία τετρακόσια έτη. Ανάγκη λοιπόν να
ομολογήσωμεν, ότι ο νέος Ελληνισμός είνε γόνος άμεσος του μεσαιωνικού˙ αλλά
τούτου τεθέντος, εαν εξακολουθήσωμεν ολιγώρως έχοντες προς τους πατέρας,
πράττομεν ό,τι ουδέν των επί γης εθνών έπραξε ποτέ. Η αλήθεια όμως είνε, ότι το
ενιαίον τούτο εν τη Ιστορία φαινόμενον δύναται μέχρι τινός να εξηγηθή ως προς
ημάς.
Ότε προ ημιολίας περίπου εκατονταετηρίδος ήρχισε προαγομένη η του νέου
Ελληνισμού παίδευσις, οι σημαιοφόροι της μεγάλης ταύτης πνευματικής
αναβιώσεως, επεδόθησαν φυσικώ τω λόγω προ πάντων εις την μελέτην των
διανοητικών και πολιτικών μεγαλουργημάτων του αρχαίου Ελληνισμού.
Παιδευόμενοι δε και εν τη νεωτέρα της Δύσεως επιστήμη, ενισχύοντο μεν περί την
προς τους προπάτορας εκείνους λατρείαν αυτών, εδιδάσκοντο όμως δυστυχώς
ενταυτώ να περιφρονώσι και να μυκτηρίζωσι τους μεσαιωνικούς ημών χρόνους. Δεν
θέλω ενδιατρίψει εν τω εισιτηρίω τούτω λόγω περί τα αίτια ων ένεκα η Εσπερία
δυσμενέστατα επί μακρόν διετέθη προς την ημετέραν εν Κωνσταντινουπόλει
μοναρχίαν˙ διότι κατά τας ακολούθους παραδόσεις θέλω λάβει αναγκαίως αφορμήν
να επανέλθω εις αυτά. Ενταύθα αρκούμαι να είπω, ότι συμφέροντα θρησκευτικά και
πολιτικά πολλάς παρήγαγον αμοιβαίας αιτιάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, επί
τέλους δε επήγαγον και τας ολεθρίας σταυροφορικάς καθ’ ημών επιδρομάς. Όθεν
πάσαι σχεδόν αι χρονογραφίαι και ιστορίαι όσαι εγράφησαν έκτοτε και μέχρις
εσχάτων υπό των Δυτικών, εγελοιογράφησαν μάλλον ή απετύπωσαν πιστώς τους
χαρακτήρας του μεσαιωνικού ημών κράτους.
Τοιαύται υπήρξαν αι δύο πηγαί εξ ων εποτίσθησαν τα νάματα της ιστορικής
αυτών παιδεύσεως αι λόγιαι ημών γενεαί από του Κοραή και εφεξής. Το δ’
αποτέλεσμα υπήρξεν ότι ενεφορήθησαν θαυμασμού μεν ανεξελέγκτου προς τους
προπάτορας, αδιαφορίας δε προς τους πατέρας, προαγουμένης πολλάκις μέχρις
αποστροφής. Αι γενεαί εκείναι δεν ενθυμούντο ειμή τας αρετάς των αρχαίων χρόνων,
και δεν εγίνωσκον ειμή τας κακίας των μεσαιωνικών, λησμονούσαι ότι πολλά έσχεν
αμαρτήματα και ο πρώτος Ελληνισμός, μη ηξεύρουσαι δε οπόσα εμεγαλούργησε και
ο μεσαιωνικός. Ουδέ θέλομεν ελέγξει επί τούτω τους πρώτους εκείνους του Γένους
διδασκάλους. Το κατεπείγον ήτο τότε να εξαρθή το φρόνημα του δεδουλωμένου
έθνους και να παρατεθώσιν εις μίμησιν εξαίρετα άθλων και λόγων υποδείγματα,
τοιαύτα δε δεν ανεύρισκον ειμή εν τη αρχαιότητι, διότι μόνην την αρχαιότητα
εγίνωσκον οίκοθεν κατά το μάλλον και ήττον˙ όθεν ταύτης έγραφον εικόνα άσπιλον,
αμόλυντον, ιδεώδη. Περί δε των μετέπειτα χρόνων δεν ήξευρον ειμή όσα
εδιδάσκοντο παρά των Εσπερίων˙ όθεν ή απεσιώπων τα κατά τους χρόνους τούτους ή
εκακολόγουν αυτούς. Η τοιαύτη της Ιστορίας ημών τύχη δεν έπαυσεν ουδ’ επί της
ιδρύσεως του Πανεπιστημίου. Δύο μόναι υπήρχον κατ’ αρχάς εν αυτώ ιστορικαί
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έδραι, η της Γενικής Ιστορίας και η των αρχαίων εθνών˙ μόλις δε μετά 14 έτη ήρχισε
να διδάσκεται από της καθέδρας ταύτης η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των
αρχαιοτέρων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς.
Παράδοξον λοιπόν δεν είνε ότι επί εκατονταετηρίδα σχεδόν όλην από της
πνευματικής του έθνους αναβιώσεως επεκράτησαν παρ’ ημίν περί του μεσαιωνικού
Ελληνισμού πλείσται εσφαλμέναι δοξασίαι; Το παράδοξον είνε ότι, και ενώ πριν έτι
αρχίση ενταύθα η γνησία, η εθνική περί αυτού μελέτη, η ιστορική της Δύσεως
δυσμένεια είχεν αποβή οπωσούν μετριωτέρα˙ και αφού η δια της μελέτης εκείνης
ολοσχερώς αποκαλυφθείσα αλήθεια επεκροτήθη υπό του πεπολιτισμένου κόσμου, εν
Ελλάδι πολλοί επιμένουσιν έτι εις την αρχαίαν πλάνην, δεν εγκρίνουσιν όσα
συνέβησαν επί της γης κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους και φαντασιοκοπούντες,
αγωνίζονται να συναρμόσωσι τον νέον Ελληνισμόν μετά του αρχαίου δι’ εναερίου
τινός και αοράτου γεφύρας.
Μη νομίσωμεν εντούτοις ότι πρώτην ταύτην φοράν υπέστη τοιαύτας
παρεξηγήσεις η Ιστορία του Ελληνικού έθνους. Αι διάφοροι τούτου μεταπλάσεις, δι’
ων και μόνων κατωρθώθη η επί τρισχίλια έτη παραμονή αυτού επί της ιστορικής του
κόσμου σκηνής, δεν ήτο εύκολον να εκτιμηθώσιν εκάστοτε ευθύς εξ’ αρχής. Την
σήμερον δεν υπάρχει, υποθέτω, Έλλην ο μη ομολογών ότι ο Φίλιππος της
Μακεδονίας παρεσκεύασεν, ο δε υιός αυτού Αλέξανδρος εξετέλεσε, και οι Διάδοχοι
και Επίγονοι αυτών συνεπλήρωσαν έργον δι’ ου ο αρχαίος Ελληνισμός, όστις έπνεε
τα λοίσθια εν τε τη μητροπόλει αυτού και εν ταις αποικίαις, μετεπλάσθη προς
επιτέλεσιν νέας ιστορικής εντολής. Και όμως ο ύπατος των ρητόρων της εκκλησίας
του δήμου Αθηναίων, διήγαγε τον βίον αγωνιζόμενος να παρακωλύση το έργον τούτο
και ισχυριζόμενος ότι ο Φίλιππος ούτε Έλλην ήτο, ούτε βάρβαρος τουλάχιστον, αλλ’
όλεθρος τις Μακεδών. Τον δε Αλέξανδρον, τον Αλέξανδρον εκείνον, ον οι αιώνες
επροσκύνησαν ως τον μέγιστον των επί γης ανθρώπων, ο Δημοσθένης επωνόμασε
Μαργίτην, περί ου εν Ομηρικώ τινί επιγράμματι λέγεται:
τον δ’ ούτ’ αρ σκαπτήρα θεοί θέσαν, ουτ’ αροτήρα.
Και έτι δριμύτερος, ει δυνατόν, υβριστής των πρωταγωνιστών της νέας των
πραγμάτων καταστάσεως ανεδείχθη ο σύγχρονος ιστορικός Θεόπομπος. Ο
Θεόπομπος εβεβαίου ότι ο Φίλιππος δεν ετίμα και δεν προήγεν ειμή τους αισχίστους
των ανθρώπων. Οι περί αυτόν, λέγει, δεν ήσαν εταίροι αλλά εταίραι˙ δεν ήσαν
στρατιώται αλλά χαμαιτύποι –και ανδροπόρνοι, και Κένταυροι, και Λαιστρυγόνες
–Τίνες; Οι Παρμενίωνες, οι Κρατεροί, οι Σέλευκοι, οι Πτολεμαίοι, οι Ευμένεις, οι
Αντίγονοι, οι Αντίπατροι και πάσα η άλλη χορεία των ανδρών, οίτινες ίδρυσαν τα
περιώνυμα εκείνα νέα Ελληνικά βασίλεια, εν Ασία τε και εν Αιγύπτω, και ων τα
ονόματα δεν έπαυσαν επί δισχίλια και επέκεινα έτη υπό του κόσμου παντός
τιμώμενα.
Α, φίλοι ομιληταί, μέγα τι χρήμα είνε η ρητορική τέχνη, μέγα η ιστορική
επιστήμη˙ αλλά και του Δημοσθένους ευγλωττότερος, και του Θεοπόμπου
σοφώτερος ανεδείχθη τότε ο ελληνικός λαός. Τωόντι˙ ενώ τοιαύτα επρέσβευον και
εδίδασκον ρήτορες και ιστορικοί, ο ελληνικός λαός, εν τω αυτοματισμώ αυτού, έγνω
το μέλλον ασφαλέστερον αυτών. Ο ελληνικός λαός συνήλθεν επανειλημμένως εις
κοινήν εν Κορίνθω Σύνοδον ερρύθμισεν εκεί τας σχέσεις αυτού προς Φίλιππον
200

πρώτον, μετά δε τον θάνατον τούτου προς τον Αλέξανδρον και ανηγόρευσεν αυτούς
αλλεπαλλήλως στρατηγούς αυτοκράτορας της Ελλάδος εις τον κατά Περσίας
πόλεμον. Έπειτα δε, εκτελών τα αποφασισθέντα, εξέπεμψε τα τέκνα αυτού εις τα
ενδότατα της Ασίας, όπου Πελοποννήσιοι, Φθιώται, Φωκείς, Λοκροί, Μαλιείς,
Θεσσαλοί, αντί να αναλίσκωνται εις εμφυλίους και μικρούς εντός της μικράς
Ελλάδος αγώνας προεπολέμησαν περί της κυριαρχίας του κόσμου˙ και μετ’ ου πολύ,
εγκαταλείπων αθρόας τας μαρανθείσας χώρας και πόλεις της αρχαίας πατρίδος,
εξώρμησεν ακατάσχετος προς τας αχανείς εκτάσεις της Ανατολής και ίδρυσεν αυτόθι
εκατοντάδας νέων μεγάλων και πλουσίων πόλεων. Εν ταύταις δε ταις πόλεσιν,
ετελέσθη, προϊόντος του χρόνου, το συνοικέσιον του αρχαίου Ελληνισμού μετά του
Χριστιανισμού, δι’ ου εξελληνίσθη η εν τω μεταξύ επικρατήσασα εκεί ρωμαϊκή
κυριαρχία και μετεπλάσθη εις μοναρχίαν Ελληνικήν.
Ανάλογός τις φρονημάτων διάστασις μεταξύ λαού και λογίων συνέβη και εν
τοις νεωτέροις χρόνοις παρ’ ημίν. Ενώ ουκ ολίγοι των λογίων σκώπτουσι κατά το
μάλλον και ήττον ευφυώς τους πατέρας αυτών, ο λαός ουδέποτε έπαυσε τιμών και
γεραίρων αυτούς. Ότε εν αρχή της 17ης εκατονταετηρίδος ο Γάλλος δουξ de Nevers
Κάρολος Β΄, αξιών ότι έχει δι’ επιγαμίας κληρονομικά επί του θρόνου των
Παλαιολόγων δικαιώματα, περιήλθεν εις συνεννοήσεις μετά διαφόρων προυχόντων
της Ελλάδος, οι προύχοντες ούτοι δεν συνήνεσαν να συμπράξωσιν ει μη
προσαγορεύοντες αυτόν Κωνσταντίνον Παλαιολόγον. Ότε τω 1790 οι απεσταλμένοι
του λαού της Ελλάδος απήλθον εις Πετρούπολιν ίνα επικαλεσθώσι την επικουρίαν
της Αικατερίνης Β’, προς ανάκτησιν της απολεσθείσης ελευθερίας, τούτο προ πάντων
εζήτησαν παρ’ αυτής, να δώση τοις Έλλησι τον εγγονόν Κωνσταντίνον ως διάδοχον
του εκλιπόντος «γένους των αυτοκρατόρων ημών». Ότε ο αρματωλός Χασιών παππά
Θύμιος Βλαχάβας συνεκάλεσεν εν Ολύμπω τω 1808 τινάς των συναγωνιστών της
Στερεάς Ελλάδος, προς διοργάνωσιν νέου επαναστατικού κινήματος, η Σύνοδος αύτη
ώρισεν ως ημέραν ενάρξεως του αγώνος την 29 Μαΐου, την πεπρωμένην ημέραν καθ’
ην έπεσεν επί των επάλξεων της Κωνσταντινουπόλεως ο έσχατος των Παλαιολόγων.
Ότε τω 1822 και 1823 συνήλθον εν τω μέσω της κλαγγής των όπλων εις την
Επίδαυρον και εις το Άστρος οι αντιπρόσωποι του νέου Ελληνισμού, οι
αντιπρόσωποι ούτοι του λαού δεν ελησμόνησαν να δοξολογήσωσι «τους αειμνήστους
Χριστιανούς ημών αυτοκράτορας της Κωνσταντινουπόλεως.»
Ταύτα πάντα ενθυμίζουσι μέχρι τινός τα προ δισχιλίων ετών παρ’ ημίν
γενόμενα. Όπως τότε ουκ ολίγοι των λογίων δεν επείθοντο να ομολογήσωσι χάριτας
εις τον Φίλιππον και τον Αλέξανδρον, ούτω και νυν οι νεώτεροι αυτών διάδοχοι δεν
πείθονται να ομολογήσωσι χάριτας εις τους βασιλείς της Κωνσταντινουπόλεως.
Καθώς βλέπετε παραλληλίζω τους αντιδοξούντας προς άνδρας επιφανείς, τον
Δημοσθένην και τον Θεόπομπον. Ανάγκη όμως να παρατηρήσω, ότι η αρχαία πλάνη
ήτο πολύ μάλλον της νεωτέρας συγγνωστή. Τότε εδέησε να προνοηθή το μέλλον, νυν
δε πρόκειται να εκτιμηθή το παρελθόν. Τότε η αλήθεια απεκαλύφθη εις τον λαόν
μάλλον ή εις τους περί τον Δημοσθένη και τον Θεόπομπον, διότι το μέλλον, το
άδηλον είνε πολλάκις μυστηριώδες τι προαίσθημα των πολλών μάλλον ή
επιστημονική διάγνωσις των ολίγων. Όθεν όλως άπορον δεν είνε ότι το πάλαι ο λαός
ανεδείχθη σοφώτερος των διδασκάλων αυτού, ενώ την σήμερον πολύ ευλογώτερον
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ήτο αυτοί, δηλαδή οι διδάσκαλοι του λαού να μη ολισθήσωσι περί την γνώσιν και την
κρίσιν γεγονότων προτελεσθέντων. Τί ήξευρε, τί ηδύνατο επί τέλους να ηξεύρει ο
λαός περί του παρελθόντος τούτου; Δεν ήξευρεν ειμή τους αίνους, ους ακούει επί 400
έτη ψαλλομένους εν τοις ιεροίς ναοίς υπέρ των παλαιών αυτού βασιλέων και των
κατορθωμάτων αυτών˙
Χαίρε τίμιον διάδημα Βασιλέων ευσεβών˙
Χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος˙
Χαίρε δι’ ης εγείρονται τρόπαια˙
Χαίρε δι’ ης εχθροί καταπίπτουσιν.
Και το άλλο εκείνο˙ «Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την
κληρονομίαν σου, νίκας τοις Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το Σόν
φυλάττων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα.» Δεν ήξευρεν ειμή το δημώδες εκείνο
άσμα, το οποίον προοιμιάζον δια της απελπιστικής κραυγής˙
Πήραν την Πόλιν, πήραν την! πήραν την Σαλονίκην!
Πήραν και την Αγιά Σοφιά, το μέγα Μοναστήρι . . .
απολήγει εις την κατανυκτικήν εκείνην παραμυθίαν˙
Σώπα, Κυρία Δέσποινα, μην κλαίης, μην δακρύζης,
Πάλε με χρόνια, με καιρούς, πάλε δικά σου είνε.
Το ιστορικόν τούτο του λαού εγχειρίδιον, όσω επίτομον και αν είνε, ήρκεσεν
ίνα τον διδάξη, ότι ήτο κληρονόμος των αγώνων και των ελπίδων του μεσαιωνικού
Ελληνισμού. Οπόσα δε άλλα θαυμαστά διδάγματα δεν ήθελον πορισθή αι λογιώτεραι
ημών τάξεις εαν απεφάσιζον τελευταίον να μελετήσωσι την επιστημονικήν, την
απηκριβωμένην του Ελληνισμού εκείνου ιστορίαν. Βραχεία εκ περιωπής ανασκοπή
των ποικίλων αυτού περιπετειών, θέλει, ελπίζω, πείσει υμάς περί τούτου.
Αι κυριώταται χώραι, αι καταληφθείσαι υπό του αρχαίου και του μακεδονικού
Ελληνισμού, η χερσόνησος του Αίμου, η μικρά Ασία και αι εν τω μεταξύ νήσοι,
εγένοντο ανάστατοι από την 3 μ.Χ. εκατονταετηρίδος υπό βαρβάρων παντοδαπών,
όπως και αι δυτικαί της Ευρώπης χώραι. Παρ’ ημίν μάλιστα αι επιδρομαί και
εγκαταστάσεις των εθνών τούτων διήρκεσαν πολύ πλειότερον ή εν τη Εσπερία.
Οποίον υπήρξε το αποτέλεσμα της λαίλαπος ταύτης εν τη Δύσει, και οποίον εν τη
Ανατολή; Εν τη δυτική Ευρώπη προέκυψαν έθνη νέα και νέαι γλώσσαι˙ η Ιταλική, η
Ισπανική, η Γαλλική, η Αγγλική. Εν ταις Ανατολικαίς χώραις τανάπαλιν, πολλαχού
μεν ο Ελληνισμός κατίσχυσεν ολοσχερώς των βαρβάρων, ενιαχού δε ίσταται έτι
ακέραιος απέναντι των απογόνων αυτών. Ο θρίαμβος ούτος του ελληνικού έθνους
οφείλεται κυρίως εις τους αγώνας της εν Κωνσταντινουπόλει μοναρχίας˙ αγώνας
πολεμικούς άμα και εξελληνιστικούς, ων οι τελευταίοι μαρτυρούσιν αριδήλως
οπόσον κραταιά υπήρχεν εν ταις καρδίαις των βασιλέων εκείνων η συνείδησις του
Ελληνισμού. Ου μόνον κατ΄ ιδίαν πολλοί των επιδραμόντων αλλοφύλων
εξελληνίζοντο και εκαυχώντο μάλιστα επί τη ελληνική αυτών ευγενεία, αλλά και
φυλαί ολόκληροι, οίον οι Γότθοι της μικράς Ασίας, οίτινες ήδη εν τη 9
εκατονταετηρίδι ωνομάζοντο Γοτθογραίκοι. Ου μόνον οι ξένοι ούτοι, αντί να
επιβληθώσιν εις τους προτέρους της χώρας κυρίους όπως επεβλήθησαν εν τη
Εσπερία, συνεχωνεύοντο απεναντίας εντός του Ελληνισμού, αλλά και αυταί αι χώραι,
ων έφθασαν άπαξ να κυριαρχήσωσι και εις ας έκτισαν πόλεις ξενοφώνους,
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ανακτηθείσαι έπειτα ανελάμβανον την προτέραν ελληνικήν όψιν. Ο Νικηφόρος
Φωκάς, εκβαλών τους Άραβας εκ Κρήτης, κατέλυσε το υπ’ αυτών προ ετών 138
κατασκευασθέν φρούριον Χαντάκ, και ήγειρε πλησίον αυτού φρούριον νέον, το
οποίον ωνόμασε Τέμενος. Ο Ιωάννης Τσιμισκής, ανακτήσας την κάτω Μοισίαν από
των Βουλγάρων, μετωνόμασεν Ιωαννούπολιν την πρωτεύουσαν αυτών Πραισθλαύαν.
Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο συμπληρώσας το έργον του ευκλεούς αυτού
κηδεμόνος, γενόμενος κύριος της περί την Πελαγονίαν Πρέσπας, μετωνόμασεν αυτήν
Βασιλίδα. Επί τέλους δε οι ξένοι κατακτηταί, απελπισθέντες να κατισχύσωσι του
Ελληνισμού ηναγκάσθησαν να κυβερνώσι δια της ελληνικής γλώσσης τας χώρας, ων
εγένοντο εκ διαλειμμάτων κύριοι, και, το παραδοξότερον, αυτοί εαυτούς να
μεταμορφώσιν εις Έλληνας. Ούτως εν τη 14 εκατονταετηρίδος, ο εστίν επί της
πλήρους ήδη παρακμής της μεσαιωνικής ημών βασιλείας, ο Σέρβος ηγεμών Urosh,
καταλαβών επί τινά χρόνον και αυτήν την Ήπειρον και αυτήν την Θεσσαλίαν, έγραφε
τα χρυσόβουλλα αυτού εις την ελληνικήν και εβεβαίου, ότι ονομάζεται «Συμεών, εν
Χριστώ τω Θεώ, πιστός βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων και Σέρβων, ο
Παλαιολόγος.»
Τοιουτοτρόπως οι μεν Άραβες εξέλιπον εκ Κρήτης, εκ Κύπρου και εκ της
μικράς Ασίας, οι δε Σλαύοι και οι Βούλγαροι, άφαντοι γεννόμενοι εκ των χωρών,
αίτινες απαρτίζουσι το σημερινόν βασίλειο της Ελλάδος, δεν περιεσώθησαν ειμή εις
τινά τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης. Ημείς δε, δεν με λέγετε ποίον μέγα
ελληνιστικόν έργον άχρι τούδε κατωρθώσαμεν; Αφήσαμεν εις την τύχην των τας
νεωτέρας προς δυσμάς και προς βορράν ημών αποικίας, ως πολλαί απέβαλον ήδη την
πάτριον θρησκείαν τε και γλώσσαν˙ αφήσαμεν επί χρόνον μακρότατον τον εν
Μακεδονία και εν Θράκη Ελληνισμόν εις την διάκρισιν των Βουλγάρων, και
βλέπομεν εντός αυτού του βασιλείου της Ελλάδος τους Αλβανούς σώζοντας το
γλωσσικόν αυτών ιδίωμα. Βεβαίως ο λαός εξέβαλε δι’ αγώνων αειμνήστων εκ
Πελοποννήσου και εκ Στερεάς τους τελευταίους αυτών κατακτητάς˙ αλλ’ ο λαός
ούτος έχει, ως είδομεν, την συνείδησιν, ότι, ίνα υπάρξωσι νέοι ελληνικοί αγώνες,
έπρεπε να υπάρξη νέον ελληνικόν έθνος, το δε καθ’ ημάς ελληνικόν έθνος δεν
περιεσώθη, ειμή δια των αγώνων του μεσαιωνικού Ελληνισμού.
Τί δε να είπωμεν περί της επάρσεως μεθ’ ης καταδικάζομεν τους
μεσαιωνικούς ημών χρόνους επί πνευματική στειρώσει; Εάν ο Όμηρος, ο Πίνδαρος, ο
Αισχύλος, ο Φειδίας, ο Θουκυδίδης ηγείροντο εκ νεκρών, ηθέλομεν εννοήσει αυτούς
θλιβομένους, διότι οι απόγονοι εκείνοι δεν εκληρονόμησαν την λαμπρότητα του
πνεύματος των πατέρων αυτών. Αλλ’ αγνοώ εν τίνι δικαιώματι οικτείρομεν τους
Βυζαντινούς, ημείς, οίτινες δεν ανεδείξαμεν ακόμη, καθ’ όσον ηξεύρω, πολλούς
άνδρας εναμίλλους του Μακεδόνος την καταγωγήν Τριβωνιανού τον οποίον ο
Γίββων δεν εδίστασε να παραλληλίση προς τον μέγαν Βάκωνα˙ εναμίλλους του
Καισαρέως Προκοπίου, περί ου ο αυτός γνώστης των αρετών της ιστορικής
επιστήμης, αποφαίνεται ότι εκέκτητο εξαίρετον των πολιτικών πραγμάτων εμπειρίαν,
και αφηγείτο αυτά δια λόγου πολλάκις κομψού άμα και εντόνου˙ εναμίλλους του
Τραλλιανού Ανθεμίου και του Μιλησίου Ισιδώρου οιτινες έκτισαν τον ναόν της του
Θεού Σοφίας, τον μέχρι του νυν λογιζόμενον, δια τε την ιδεώδη αυτού προσωνυμίαν
και την θαυμαστήν εξεργασίαν ως το κάλλιστον των ευκτηρίων όσα ήγειρε ποτέ ο
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Χριστιανισμός˙ εναμίλλους του Κωνσταντινοπολίτου Φωτίου, περί του οποίου ο
πολύς Hergenröther, χθές ακόμη έλεγεν, ότι το κλέος αυτού ως επιστήμονος, ως
συγγραφέως, ως φιλολόγου, ως φιλοσόφου και ως θεολόγου, ανωμολογήθη υπό του
κόσμου μια φωνῄ ανέκαθεν και μέχρι της σήμερον. Και ίνα κατέλθωμεν εις
δευτερεύοντας τινάς αντιπροσώπους της διανοητικής ενεργείας των μεσαιωνικών
ημών χρόνων, ερωτώ εαν η νεωτέρα ημών φιλολογία παρήγαγε πολλά έργα, τα
δυνάμενα να συγκριθώσι προς τον Διάλογον τον επιγραφόμενον˙ «ο Φιλόπατρις ή
Διδασκόμενος», όστις ενώ εγράφη εν Κωνσταντινουπόλει, άγνωστον υπό τίνος, κατά
την 10 εκατονταετηρίδα, απεδίδετο επί αιώνας πολλούς και μέχρις εσχάτων εις τον
ευφυέστατον και χαριέστατον των Ελλήνων, τον Λουκιανόν˙ πολλά έργα, οίον το
ποιημάτιον του επισκόπου Μιτυλήνης Χριστοφόρου προς τον μοναχόν Ανδρέαν περί
της εμπορίας των αγίων λειψάνων, το οποίον δια την ευτραπελίαν και την τόλμην,
μεθ’ ης αντεπεξήλθεν εν τη 9 εκατ. κατά της καταχρήσεως εκείνης, ενθυμίζει τη
αληθεία εν πολλοίς την φιλόκαλον δεινότητα του Βολταίρου˙ ή έργον οίον «η
Ευσταθιου του Θεσσαλονίκης συγγραφή της κατ’ αυτήν αλώσεως» εν τω οποίω
επιφαίνεται τραγικός τις και όντως Σαιξπήρειος συνδυασμός θλίψεως μεν βαρυτάτης
ένεκα των συμφορών, ας ιστορεί, χαριτωμένης δε πικρίας και ειρωνείας, δι’ ης
μαστίζει τους αιτίους των συμφορών τούτων.
Είνε αληθές, ότι πολλαί εγένοντο τότε θρησκευτικαί συζητήσεις, αλλ’ οι
μεμψιμοιρούντες επί τούτω δεν παρηκολούθησαν την βαθμιαίαν εξέλιξιν των
ποικίλων εντολών, ας εκλήθη να εκπληρώση ο Ελληνισμός εν τω μακραίωνι αυτού
ιστορικώ βίω. Ο αρχαίος Ελληνισμός ίδρυσε τους αϊδίους του καλού νόμους και
προσήγγισεν εις την αντίληψιν της ανεξερευνήτου Σοφίας, της διεπούσης τον
άναρχον και ατελεύτητον κόσμον˙ δεν εκύρωσεν όμως την υπερτάτην ταύτην των
αληθειών, αλλά κατεδίκασεν απεναντίας εις θάνατον τον Σωκράτην, τον πρώτον
μέγαν αυτής απόστολον. Ο μακεδονικός Ελληνισμός διέδωκεν εις τας ευρείας της
Ανατολής χώρας τους εν Ελλάδι παραδεχθέντας εκείνους θησαυρούς του ανθρωπίνου
πνεύματος, και επέβαλε προς τοις άλλοις χείρα επί της πόλεως, εν η εκηρύχθη μετ’ ου
πολύ το θεόπνευστον του νέου δόγματος Ευαγγέλιον.Ο δε μεσαιωνικός Ελληνισμός
επετράπη τελευταίον την εις θετικόν θρήσκευμα οργάνωσιν του δόγματος τούτου και
την υπέρ αυτού άμυναν κατά δυσαριθμήτων αντιδράσεων.
Ουδέν λοιπόν άπορον, ότι πολλαί εγένοντο τότε θρησκευτικαί συζητήσεις.
Εάν ο καθορισμός του συμβόλου της πίστεως δεν εξησφαλίζετο από των εισηγήσεων
της των Αρειανών αιρέσεως, ήτις πάσαν εκίνει μηχανήν όπως αναιρέση την θείαν του
Σωτήρος φύσιν, ο Χριστιανισμός, αποβαίνων απλούν νέον φιλοσοφικόν δόγμα, ήθελε
τάχιστα ανατραπή. Εντεύθεν δε ου μόνον ο μεσαιωνικός Ελληνισμός ήθελε στερηθή
το κυριώτατον της υπάρξεως αυτού έρεισμα, αλλά και σύμπας ο πολιτισμός έμελλε
να αποβάλη το ισχυρότατον ελατήριον της αναπτύξεως, ην έλαβεν επί 1500 έτη,
χάρις εις τας πρώτας οικουμενικάς συνόδους ας συνεκάλεσαν ο Κωνσταντίνος ο
μέγας και ο Θεοδόσιος ο μέγας. Ηξεύρω, ότι πολλοί σοφώτατοι άνδρες δεν
παραδέχονται την ευεργετικήν του Χριστιανισμού επίδρασιν εις την διάπλασιν της
νέας κοινωνίας, και αποδίδουσι πάντα τα θαυμάσια αυτής εις μόνην την ανθρωπίνην
τέχνην. Αλλ’ έτερα δοξάζουσι περί τούτου οι πολλοί, οίτινες, καθ’ α γνωρίζομεν ήδη,
κρίνουσι τα μεγάλα του κόσμου τούτου πράγματα ασφαλέστερον συνήθως των
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σοφών. Ιδέτε τωόντι τί συμβαίνει προ των οφθαλμών ημών εν Ρώμη όπου άπασα η
Χριστιανωσύνη χαιρετίζει ευλαβώς, εγγύθεν ή πόρρωθεν, τον άκρον της δυτικής
εκκλησίας αρχιερέα, ου μόνον οι κατά πάντα ομόδοξοι αυτώ καθολικοί, αλλά και
αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι και αυτοί οι ορθόδοξοι, οι περί πολλά προς αυτόν
διαφωνούντες. Τί άρα σημαίνει το γεγονός τούτο, ειμή οτι, σύμπαν το χριστιανικόν
πλήρωμα κύπτει την κεφαλήν ενώπιον του αιωνοβίου Ευαγγελικού κηρύγματος.Μέγα
λοιπόν έργον επετέλεσεν ο μεσαιωνικός Ελληνισμός, αγωνισθείς εκ παντός τρόπου
να καταστήση ασάλευτον τον ακρογωνιαίον λίθον, εφ’ ου εγείρεται άπαν της
χριστιανικής πίστεως το οικοδόμημα.
Αλλ’ έλθωμεν εις έτερον κεφάλαιον θρησκευτικών συζητήσεων, εις τας
εικόνας. Οι απαιτούντες την καθαίρεσιν αυτών έλεγον˙ «η παρούσα γενεά εθεοποίησε
τας εικόνας», οι δε επιμένοντες εις την διατήρησιν αυτών αντέλεγον˙ «οφείλεις
διδάξαι τον αγράμματον λαόν». Το ζήτημα, ως βλέπετε, έθιγεν εις τα καίρια την
γνησιότητα της χριστιανικής πίστεως, διότι η θεοποίησις των εικόνων ουδέν άλλο ήτο
ή η επάνοδος εις την ειδωλολατρείαν. Και ου μόνον το ζήτημα ήτο σπουδαιότατον,
αλλά και το κακόν του οποίου επεδιώκετο η θεραπεία ήτο σφόδρα δυσίατον. Εις
μάτην ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έγραφεν ορθότατα και χαριέστατα˙ «Υπόμνημα γαρ
εστίν η εικών˙ και όπερ τοις γράμμασι μεμυημένοις η βίβλος, τούτο τοις αγραμμάτοις
η εικών˙ και όπερ τη ακοή ο λόγος, τούτο τη οράσει η εικών.» Εις μάτην ο όρος της Ζ
οικουμενικής Συνόδου απηγόρευσε πάσαν προς τας εικόνας λατρείαν, ήτις πρέπει
μόνη τη θεία φύσει˙ διέταξε δε την ανάρτησιν αυτών απλώς ίνα «οι θεώμενοι ταύτας
διανίστανται προς την των πρωτοτύπων μνήμην». Εις μάτην λέγω˙ διότι μέχρι της
σήμερον ουκ ολίγοι παρ’ ημίν τε και παρά τοις καθολικοίς εξακολουθούσιν
αποδίδοντες εις τα υπομνήματα εκείνα των πρωταθλητών της πίστεως δύναμιν
θαυματουργόν και όντως θείαν˙ οι δε Διαμαρτυρόμενοι, απελπισθέντες να
επανορθώσωσι την πλάνην ταύτην, όλως αφήρεσαν τας εικόνας από των εκκλησιών
αυτών. Και το αυτό, δια τους αυτούς λόγους έπραξεν η ημετέρα της 8 και της 9
εκατονταετηρίδος μεταρρύθμισις, ως προς την οποίαν το πράγμα είνε πολύ μάλλον
καταληπτόν ή ως προς την Δυτικήν, διότι καθ’ ους χρόνους η τελευταία προέκυψεν
εις μέσον, ο αγράμματος λαός ηδύνατο, δια την εύρεσιν της τυπογραφικής τέχνης, να
διδαχθή ευκολώτερον ή κατά τους προτέρους.
Οπωσδήποτε η ημετέρα θρησκευτική και κοινωνική μεταρρύθμισις ανεδείχθη
κατά τα λοιπά συνετωτέρα της Δυτικής. Εσεβάσθη μέχρι κεραίας τα θεμελιώδη του
Χριστιανισμού δόγματα˙ δεν κατήργησεν ολοτελώς τον μοναχικόν βίον, αλλά
περιέστειλεν αυτόν πολύ˙ δεν εδήμευσε τα μοναστηριακά και τα εκκλησιαστικά
κτήματα, αλλά καθυπέβαλεν αυτά εις την κοινήν φορολογίαν. Πλην δε τούτων
προέβη εις πλείστας άλλας κοινωνικάς αναμορφώσεις, ων ουκ ολίγαι δεν ίσχυσαν
ειμή μετά πολλάς εκατονταετηρίδας εν τω λοιπώ ευρωπαϊκώ κόσμω, τινές δε μόλις εν
τη παρούση εν αυτώ καθιερώθησαν. Τοιαύται ήσαν˙ η από του κλήρου αφαίρεσις της
δημοσίας παιδεύσεως, η κατάργησις της δουλοπαροικίας, η απαγόρευσις της
παλλακίας και η κατάργησις των δικαιωμάτων τα οποία οι προηγούμενοι νόμοι
επέτρεπον εις τα εξ αυτής τέκνα˙ ο περιορισμός της του γάμου διαλύσεως εις
τέσσαρας μόνον σπουδαιοτάτας αιτίας, η πλήρης εξίσωσις των δικαιωμάτων της
μητρός και του πατρός˙ η άρσις παντός κωλύματος εις τον μεταξύ ορθοδόξου και
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ετεροδόξου γάμον, ίνα μη αναφέρω ενταύθα ειμή τα κυριώτατα.
Αλλά η τύχη της μεγάλης ταύτης μεταρρυθμίσεως απέβη παρ’ ημίν τραγική.
Δεν εννοώ τούτο λέγων, ότι μετά μακρόν αγώνα κατεβλήθη υπό των αντιδοξούντων.
Η πάλη μεταξύ εκείνων, οίτινες επέμενον εις την διαιώνισιν των ατοπημάτων όσα
είχον παρεισφρήσει εν τη εκκλησία και εν τη κοινωνία και εκείνων οίτινες επεζήτουν
να άρωσιν εκ μέσου τα ατοπήματα ταύτα, υπήρξε και βραδύτερον εν τη Εσπερία
πεισματωδεστάτη. Εκεί όμως διεξήχθη μεταξύ διαφόρων εθνών και επικρατειών,
ώστε επί τέλους ουδέτερον των στρατοπέδων κατίσχυσεν οριστικώς του ετέρου, αλλ’
εχωρίσθησαν απ’ αλλήλων, και η μεν διαμαρτύρησις επεκράτησεν εις τας
βορειοδυτικάς χώρας, ο δε καθολικισμός εις τας νοτιοδυτικάς. Παρ’ ημίν δεν ήτο
δυνατόν να συμβή τοιούτο τι, διότι ο αγών ετελείτο εντός μιας και της αυτής
επικρατείας και εντός ενός και του αυτού έθνους˙ ώστε ότε επί τέλους υπερίσχυσαν οι
οπαδοί του παλαιού καθεστώτος δεν ηρκέσθησαν ούτοι να θριαμβεύσωσιν, αλλ’
επεχείρησαν να εξαλείψωσι και από της μνήμης αυτής των ανθρώπων το έργον των
αντιπάλων˙ δεν ηρκέσθησαν να παραστήσωσι τους μεγαλοφυεστέρους των
νομοθετών ως τους αθλιωτέρους των κακούργων˙ δεν ηρκέσθησαν να ακυρώσωσι και
να αναθεματίσωσι τα θεσμοθετήματα αυτών, αλλά προέβησαν και εις την εντελή
εξαφάνισιν του κειμένου των τε θεσμοθετημάτων τούτων και των συγχρόνων
ιστορικών όσοι προσηκόντως είχον εκτιμήσει αυτά. Εκ τούτου δε συνέβη, ότι επί
τοσούτους αιώνας παντελώς ηγνοήθη η μεταρρύθμισις αύτη μέχρις ου επ’ εσχάτων
ανευρέθησαν, εκ τύχης περισωθέντα, αντίγραφα τινά του αστικού αυτής Νόμου, της
λεγομένης Ε κ λ ο γ ή ς , δια του συνδυασμού της οποίας μετ’ άλλων πολλών
ειδήσεων, ας δεν ηδυνήθησαν να αποσιωπήσωσι και αυτοί οι πολέμιοι των γενομένων
καινοτομιών, ήρχισεν αποδιδομένη δικαιοσύνη εις την μεγάλην εκείνην περίοδον της
Ιστορίας της ανθρωπότητος.
Αλλ’ η μεταρρύθμισις αύτη καίτοι απέτυχε παρ’ ημίν δεν απέβη άγονος ως
προς τον ευρωπαϊκόν κόσμον˙ τα σπέρματα αυτής, μεταφυτευθέντα βαθμηδόν και
κατ’ ολίγον παρά τοις Αλβιγανοίς της μεσημβρινής Γαλλίας και τοις Ουσσίταις της
Βοημίας, απετέλεσαν τας πρώτας αφορμάς του πολυθρυλήτου της βορειοδυτικής
Ευρώπης κινήματος, της λεγομένης Reformation, εις ο δικαίως αποδίδεται η
εξαίρετος επίδοσις του νεωτέρου πολιτισμού. Δις λοιπόν ο μεσαιωνικός Ελληνισμός
επέδρασεν ευεργετικώτατα επί της τύχης του κόσμου˙ πρώτον δια της οργανώσεως
και διαδόσεως του Χριστιανισμού και δεύτερον δια την αποπείρας του να θεραπεύση
τας καταχρήσεις εις ας εξώκειλαν πολλοί των χριστιανικών θεσμών˙ ίνα μη
αναφέρωμεν και τα περί τα έσχατα του βίου κληροδοτηθέντα υπ’ αυτού εις την
Ευρώπην, δια της Ιταλίας, αριστουργήματα του αρχαίου Ελληνισμού. Εις τα
κληροδοτήματα ταύτα τα υπό του μεσαιωνικού Ελληνισμού ευλαβώς περισωθέντα,
οφείλεται ετέρα τις φάσις του νέου πολιτισμού, η καλουμένη Renaissance, ήτοι η
αναγέννησις των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.
Αλλ’ ο μεσαιωνικός Ελληνισμός δεν ευηργέτησε τον κόσμον δια του
πνεύματος μόνον και του λόγου. Αφού έσωσε το νέον δόγμα από των αιρέσεων,
εδέησε να σώση αυτό από του Μαζδεϊσμού και του Μωαμεθανισμού, από των
Περσών και των Αράβων. Και πλειστάκις λαμπρώς κατετρόπωσε τους φοβερούς
τούτους πολεμίους. Η δε Ευρώπη, η σύγχρονος Ευρώπη, ήτις εκαρπούτο τους αγώνας
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τούτους απερισπάστως, ως επί το πλείστον, δεν έπαυσεν από της 7ης μέχρι της 12ης
εκατονταετηρίδος παρέχουσα εις τους βασιλείς ημών δείγματα ευγνωμοσύνης,
ευλαβείας, έστιν ότε δε και εσχάτης ταπεινώσεως. Πρέσβεις του βασιλέως της
Γαλλίας Δαγοβέρτου προσήλθον εις Κωνσταντινούπολιν ίνα συγχαρώσι τω
Ηρακλείω επί τοις κατά του Χοσρόου κατορθώμασιν αυτού. Εις τον νικητήν του
Μωαυϊά Κωνσταντίνον τον Πωγωνάτον, έπεμψαν οι βασιλείς και οι άλλοι δυνάσται
της Δύσεως, πρέσβεις, δώρα και ευλαβή συγχαρητήρια˙ μετά δε την πανωλεθρίαν ην
έπαθον οι Άραβες εις Κωνσταντινούπολιν, εν τη 8 εκατονταετηρίδι, ο πάπας
Γρηγόριος Β΄, ευγνωμονών προς τον σωτήρα του χριστιανισμού Λέοντα τον Γ΄,
έπεμψε τας εικόνας του βασιλέως τούτου προς άπαντας τους ηγεμόνας της Δύσεως.
Οι ηγεμόνες της πρώτης σταυροφορίας, παραστάντες ενώπιον του Αλεξίου
Κομνηνού, επί του θρόνου καθημένου, έκλινον γόνυ και προσεκύνησαν αυτόν. Ο
Μανουήλ Κομνηνός, αφού κατετρόπωσε και Τούρκους και Φράγκους εν τη Ανατολή,
είδε τον δούκα της Αντιοχείας Renaud de Chatillon προσελθόντα εις Μάμιστραν
ημίγυμνον και φέροντα καλώδιον περί τον τράχηλον ίνα ζητήση συγγνώμην και
ομόση πίστιν εις αυτόν. Κατόπιν δε κατελθών ο Μανουήλ εις Συρίαν, εισήλασε
τροπαιούχος εις Αντιόχειαν, και εις την τελετήν ταύτην ο μεν Renaud, πεζός
προπορευόμενος εκράτει τον αναβολέα αυτού, ο δε βασιλεύς των Ιεροσολύμων
παρείπετο έφιππος μεν, μηδέν όμως φέρων βασιλικόν παράσημον. Τοιούτο ήτο το
αξίωμα των βασιλέων εκείνων περί ων ενασμενίζουσι να ειρωνεύωνται τινές των
ημετέρων, ενώ και αυτός ο Λουϊτπράνδος, ο εν τη 10 εκατονταετηρίδι τοσαύτας
επισωρεύσας κατ’ αυτού ύβρεις και αυτός ο Δάνδολος ο βραδύτερον πρόδρομος
γενόμενος του Μωάμεθ του Β΄, ηναγκάζοντο εν τούτοις να καλώσιν αυτούς
κοσμοκράτορας.
Αυτός είνε εν συνόλω θεωρούμενος ο γνήσιος Μεσαιωνικός Ελληνισμός, του
οποίου την λεπτομερεστέραν παράστασιν θέλω επιχειρήσει κατά τας ακολούθους
παραδόσεις. Ευτυχής εαν πείσω υμάς, ότι το Ελληνικόν έθνος, εν τη περιόδω ταύτη
του βίου αυτού ανεδείχθη μέγα ουδέν ήττον ή κατά τας δύο προηγηθείσας, ει και
κατ’ ιδιόν τινα τρόπον˙ και έτι ευτυχέστερος εαν αξιωθώ να εμπνεύσω εις τας
παρούσας γενεάς την συνείδησιν, ην είχον οι πατέρες ημών, την συνείδησιν των
βαρυτάτων καθηκόντων τα οποία επιβάλλουσιν εις τον νέον Ελληνισμόν τα
τρισένδοξα εκείνα ιστορικά πτυχία.
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